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w papierach, pozostaych po moim ojcu, najwaniej-

szy materya historyczny stanowi jego listy do mojej

matki z r. 1848 i 1849, które tu po raz pierwszy wydaj.
Korzysta z nich przed 25 laty Karol Widmann w ycio-

rysie mojego ojca ^) i poda tam z nich do obfite wyjtki;

w caoci jednak jest to nieznany dotd materya, cenny

przyczynek nietylko do biografii mojego ojca, ale i wogóle

do historyi roku 1848 i pocztku nastpnego, zwaszcza
za do historyi austryackiego Sejmu Ustawodawczego w Wie-

dniu i w Kromierzyu, i w rzdzie jego róde zajmie po-

kane miejsce. Cho w czci znany z cytatów, pomiesz-

czonych w ksice Widmanna, dopiero w tem wydawnictwie

nabierze wagi cennego róda historycznego, oddany do

uytku publicznego w caoci, która wanie jako zaokr-

glona, organiczna cao dorzuci wiele znamiennych rysów,

nie uwydatnionych zgoa w ksice Widmanna, do cha-

rakterystyki mego ojca, niemniej za odsoni i wyjani
niejeden nieznany lub naleycie dotd nieoceniony fakt

z historyi pocztków ycia publicznego w Austryi i na-

szego w niem udziau.

Tytu, pod którym wydaj ten materya, okrela naj-

waciwiej jego istot: Dziennik Franciszka Smolki

1848—1849 r. iv listach do kony. Jest to bowiem istotnie

^) Franciszek Smolka, jego ycie i zawód publiczny, skreli

Karol Widmann, Lwów, z drukarni Instytutu Stauropigiaskiego,

1886. — Na drugiej karcie tytuowej, pod powyszym tytuem
»Cz I, od roku 1810 do roku 1847 «: jest to tytu pierwszego ze-

szytu, na nim za rok wydania: 1884.
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dziennik, krelony z dnia na dzie, pod bezporedniem

wraeniem opisywanych, penych znaczenia, nieraz wstrz-

sajcych wydarze — pisany nie dla potomnoci, ale dla

ony i przyjació, którym moja matka niemal zawsze da-

waa te listy do odczytania, z rzadkimi wyjtkami, gdy

ojciec co do jakiej wiadomoci zastrzeg tajemnic. Rzadko

zdarzaj si w tych listach ustpy cile osobistej natury,

o sprawach domowych i rodzinnych. Nie wahaem si ust-

pów tego rodzaju usun z niniejszego wydawnictwa, z wy-

jtkiem niewielu, które wyday mi si szczególnie znamien-

nymi przyczynkami do charakterystyki mego ojca; pozba-

wiony tego zbytecznego balastu, który razem zajby prze-

cie okoo 2 lub 3 arkuszy druku, ten zbiór listów przy-

bra w caem tego sowa znaczeniu posta dziennika cile

politycznej natury. atwo za zapobiedz wszelkim wtpli-

wociom, czy materya historyczny, zawarty w tych listach,

nie uleg wskutek tego jakiemu skaeniu — czy nie opusz-

czono w nim ustpów, które bd co bd mogy zawiera

jakie przyczynki do historyi politycznej tego czasu, czy

pod pozorem usunicia niepotrzebnego balastu nie zretu-

szowano tu i ówdzie sdu mojego ojca o ludziach i wy-

padkach, i t. p., i t. p. Ktoby mia jakiekolwiek wtpliwoci

tego rodzaju, moe bez przeszkody dotrze do autografów,

które w tym celu oddam do zbiorów Zakadu Narodowego

im. Ossoliskich we Lwowie. Czyni to za tem chtniej,

poniewa przez to dany bdzie dowód, e te listy ma
do ony nie zawieraj nic takiego, coby z jakichkolwiek

wzgldów naleao ukry.
Listy te zaczynaj si w czerwcu 1848 i sigaj do

koca marca nastpnego roku. W »Dodatkach* pomiesz-

czam oprócz rónych dokumentów, sucych do objani-

1

nia ich treci, nieznane dotd zupenie zapiski ojca z lat,

bezporednio poprzedzajcych wypadki r. 1848. Midzy czy-

telnikami, których znajdzie ta ksika, mao kto bdzie

w te czasy siga pamici, osobistem wspomnieniem; teni
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mniej ju dzisiaj takich^ co je przeyli, co brali czynny

udzia, u progu ycia, w zdarzeniach tu opisanych, w spra-

wach, ich to stanowicych. Przedmiot to, niejako na roz-

drou stojcy midzy »history«, która zaledwie poczyna

go dotyka, a wspomnieniami gasncego pokolenia. Tern

wicej zatem czytelnik ma prawo domaga si od wy-

dawcy, na wstpie i w przypiskach, pewnych objanie,

które prócz róde, kademu mniej lub wicej dostpnych,

i z tradycyi domowej czerpi i z osobistych, dziecinnych

wspomnie. Urodzony w r. 1854, pierwsze lata dziecistwa

przeyem w atmosferze, tem bardziej przesyconej wspom-

nieniami poprzedniego dziesitka lat, im wicej ich wiey,
przelotny urok odbija od ponurej rzeczywistoci ówczesnej

reakcyi, i w rodzicielskim domu i w kole najbliszych

przyjació. Opowiadania, rozmowy, których nasuchaem
si dzieckiem, wchaniajc ich tre z ywem zajciem,

zachoway w moich wspomnieniach tak barw wieoci,
jakbym je sysza przed kilku laty; wierzy si prawie

nie chce, e to ju pó wieku mino. Prawda, e na tem

barwnem podmalowaniu dziecinnych wspomnie, dane mi

byo póniej, po 10, 20, 30 latach utrwali ich kontury,

wydoby z ich ta koloryt, niedostpny dla oka pachol-

cego; czste rozmowy z ojcem daway mi do tego sposo-

bno. Tak wic niniejsza przedmowa, suc do objanie-

nia materyau historycznego, zawartego w tej ksice, nie-

chaj bdzie zarazem fragmentem pamitników— syna o ojcu.

I.

Ojciec by w sile wieku, liczy 38-my rok ycia,

kiedy wypadki r. 1848 wyniosy go na szerok widowni
polityczn, jednym rzutem dajc mu imi, zapisane w historyi.

Urodzi si w Kauszu 5 listopada 1810, z ojca Win-

centego, z matki Anny z Nemethy'ch. ^)

1) Metryka (w duplikacie z 3 listopada 1885, podp. przez pro-

boszcza Wojciecha Kleina) opiewa, jak nastpuje:
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Mój dziad, naówczas kontroler salinarny w Kauszu,

pochodzi z pruskiego lska, z Nissy. Pradziad urodzi si
chyba jeszcze za rzdów austryackich na lsku, ku ich

schykowi, dorós w epoce wojny siedmioletniej. Dziad rwa
si do wojaczki, nie do paradowania w mundurze i brz-
kania paaszem, lecz do przygód i znojów wojennych.

W r. 1790, gdy nad Dunajem toczya si dwuletnia juz

wojna Austryi z Turcy, przemkn si za niedalek

granic i zacign do austryackich uanów *). Wstpi do

wojska jako szeregowiec, po 2 tygodniach zosta kapralem;

Annus, mensis et dies naivitais et bptismi: A. D. 1810, die

5 Novembris natus atque die 25 ejusdem mensis et anni per R. Anto-

nium Kordasiewicz, curatum Kauszensem baptisatus est.

Nrus domus: Bania.

Nomen: Franciscus Joannes (binominis).

Religio: rom. cath. — Sexus: masculini. — Thori: legitimi.

Parentes et conditio: MD. Vincentius Smolka, controlor salis-

cocturae Kauszensis. Anna Nemethy.

Patrini et conditio: Josephus Osberger, inspector salisfodinae

Kauszensis. Caecilia Blum, uxor inspectoris de Petranka. Joannes

Blum, inspector et Maria Osberger, uxor prioris.

^) Wedug" wycigu z regestrów c. k. 2 puku uanów im, ks.

Schwarzenberga, Wincenty Smolka, ur. r. 1770, zacign si do tego

puku na czas wojny 2 lutego 1790, awansowa po 18 dniacli na ka-

prala, r. 1795 na wachmistrza, 1779 na podporucznika, 28 lutego za
1801 przeniesiony zosta do nowo utworzonego 3 puku uanów im. ar-

cyksicia Karola. Wstpi zatem do wojska austryackiego podczas tu-

reckiej wojny, gdy lada dzie oczekiwano wy buchuwojny
z Prusami, któr jednak niebawem, po mierci Józefa II. (20 lu-

tego 1790) zaegnay zabiegi jego nastpcy, Leopolda II. Czy awan-

turnicze zacignicie si 20-letniego modzieca do austryackich ua-
nów byo jedynie wynikiem krewkoci, upodobania w wojaczce —
czy te moe dziaay tu jakie wysze pobudki, wobec grocego
wybuchu wojny z Prusami, w której dom Habsburski móg odzyska
utracony niedawno lsk? Mój ojciec nie móg tego wyjani, osie-

rocony w 13-stym roku ycia; wte mu tylko wspomnienia o ojcu

pozostay. Bd co bd, charakterystyczna to rzecz, e mój dziad,

cho by pruskim poddanj^m, nie do pruskiego wstpi wojska, lecz

przemkn si do Austryi, co wanie w owym momencie szcze-



o ojcu i jego listach. VII

wojny i przygód zazna do syta, odznaczy si byo atwo:

w r. 1799 awansowa na oficera. Siedemnacie lat suy:
10 lat wojny, 7 pokoju. W r. 1806, w siódmym roku sto-

pnia oficerskiego, gdy po trudnych pocztkach otwieraa

si atwa droga szybszego ju awansu, przypadek naba-

wi go kalectwa, wypchn z wojskowych szeregów, przed

wojnami r. 1809, 1813—1814. By adjutantem; miay je-

dziec, popisa si szalon brawur, w najwikszym pdzie
osadzi konia przed frontem, run wraz z koniem i za-

ma ebra. Inwalid przyj posad w rzdowej subie sa-

linarnej w Galicyi.

Z Galicy od niedawna drogie czyy go wzy; tam
we Lwowie polubi r. 1805 Ann z Nemethy'ch ^).

gólnego nabiera owietlenia. Za pierwszego pokolenia pruskich rz-
dów na lsku, uczucia przewanej czci ludnoci ciyy stanowczo

ku dawnej dynastyi — to pewna. Wedug aktu zejcia z r. 1823

Wincenty Smolka urodzi si nie w r. 1770 lecz 1765; wiek bowiem
podano : 58 lat. Jak nazywali si rodzice dziada, czem by pradziad —
ani mój ojciec nie wiedzia, ani mnie nie udao si stwierdzi, cho
czyniem poszukiwania w ksigach metrycznych kocioa parafial-

nego w Nissie, w aktach magistratu tego miasta i w król. archi-

wum w Wrocawiu. Ojciec opowiada, e dziad mia wstpi do

wojska wbrew woli rodziców, co wpyno widocznie na zerwanie

stosunków z rodzin, zwaszcza w tych wojennych czasach, gdy na-

wet i po kilku latach, ju jako oficer, nie móg zapewne otrzyma
atwo urlopu na podró zagraniczn. Wedug opowiada mojego

ojca, yczeniem pradziada byo wykierowa syna »na urzdnika*;

sam jednak nie by pruskim urzdnikiem, któr to wiadomo za-

wdziczam uprzejmoci Dyrekcyi król. archiwum wrocawskiego,

gdzie przeszukano dokadnie prowadzone wykazy i nazwiska pra-

dziada w nich nie znaleziono.

') Ojciec, niewiele o moim dziadku zachowawszy wspomnie,
ze szczególnem upodobaniem lubi opowiada romantyczn history

jego oenienia. Jako mody oficer — a wic po roku 1799 a jesz-

cze przed r. 1805 — wysany by z depesz do Petersburga; po dro-

dze wypad mu nocleg w Krakowie. Zamiast odpocz, przepdzi
noc na balu; tam pozna córk »owczego« z Niepoomic, Anusi
Nemethy, dwudziestoletni panienk, musiao to bowiem by chyba
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Dziad mój nie poczuwa si do polskoci; nie mogo
by inaczej. lzak z Nissy musia umie po polsku; Was-

serpolak móg atwo rozmówi si z Polakami, dawniej

w garnizonie galicyjskim, póniej po ustpieniu z wojska,

w subie salinarnej. Niemniej jednak niemieckie poczucie

narodowe byo mu pewno obcem; przelewa krew za Austry,

ukocha przybran ojczyzn, w poprzedniem pokoleniu

ojczyzn swej rodziny; nad wszystkiem u onierza góro-

wao uczucie dynastyczne, pewno jeszcze w domowej tr-

dycyi wkorzenione, a bujnie rozwinite w tylu kampaniach.

Starszemu synowi da imi szefa swojego puku, tego uoso-

bienia wojennej chway Habsburgów, wielkiego wodza,

pod którym tyle lat suy— Karol; modszy dopiero otrzy-

ma imi panujcego cesarza — Franciszek. Najstarszem

z dzieci bya córka Matylda.

w r. 1804. Taczy z ni duo, podobali si sobie wzajemnie, ale

krótka bya znajomo, nazajutrz rano podporucznik uanóv/ musia
z depesz pody w dalsz drog. Pod koniec r. 1804 sta ze swoim

szwadronem w Gródku pod Lwowem. Pewnego wieczora by za urlo-

pem we Lwowie, w teatrze. Tam ubliy mu jaki mokos, oficer,

który jeszcze prociu nie wcha, z arystokratycznej rodziny, krzywo

patrzcy na oficera kawaleryi nie-szlachcica. Sprawa ionorowa miaa
rozegra si bezzwocznie. Wzito latarników, którzy pod teatrem

czekali, by odprowadza do domu wychodzcyci z teatru. Na po-

blizkim placu dykasteryalnym, w ciszy nocnej, adwersarze stanli

do pojedynku w obrbie koa, zatoczonego przez chopaków z latar-

niami. Na placu pan baron stchórzy; mój dziad wytrci mu szpad
z rki i wypazowa go na pamitk. Powsta haas wród miechu
latarników; z okien patrzono na Szekspirowsk scen. Mój dziad,

podniósszy oczy, spostrzeg w jednem oknie swoj krakowsk tan-

cerk, Anusi Nemethy, której ojciec niedawno osiad by we l^wo-

wie, przeniesiony z Niepoomic do dyrekcyi domen galicyjskich.

Uan zapamita okno, nazajutrz zrobi wizyt i wkrótce stan na
lubnym kobiercu, 2 stycznia 1805. Posiadam miniatur dziada, ma-
lowan w Wiedniu po wypadku na rewii; blizki mierci, ze zama-
nemi ebrami, kaza j zrobi dla niedawno polubionej Anusi; na

odwrotnej stronie, pod szkem, pk wosów umierajcego a tylko

dziki niezmiernie silnej konstytucyi ocalonego od mierci uana.
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Skd wic w tern rodowisku, wród tych tradycyi,

wytrysa polsko, u mego ojca w 20-tym roku ycia wy-
bucha z elementarn si, wpltaa go niebawem w tajn
organizacy z celem odbudowania Polski, wtrcia do czte-

roletniego wizienia z wyrokiem mierci i amnesty przy

pozbawieniu zdobytych z trudem praw i rodków do ycia?
Me byo to, co prawda, rzadkie w owych czasach

zjawisko. Znaczna cz wiziennych kolegów ojca — to

synowie ówczesnych germanizatorów Galicyi o niemieckich

nazwiskach, surowych wykonawców systemu Metternicha.

Dziwny dar szybkiej asymilacyi obcych, wrogich nawet

ywioów, tylekro ju stwierdzony w naszej przeszoci,

wici wówczas w Galicyi najwietniejsze tryumfy ^). Ile-

kro o tem mowa, ywo mi zawsze staj w pamici pene
prostoty a podniosoci sowa . p. Wawrzyca Engestróma,

wypowiedziane w kóku przyjació, których u siebie po-

dejmowa w Szwecyi, w starej siedzibie przodków, odzie-

dziczonej ze szwedzkim majoratem, po wyganiciu star-

szej, w Szwecyi pozostaej linii. Pod urokiem szwedzkiego

krajobrazu i szwedzkich instytucyi i tylu podbijajcych

serce rysów szwedzkiego charakteru narodowego, przyja-

ciele Polacy nie mogli powstrzyma podziwienia, e ten

ordynat szwedzki, w drugiem zaledwie pokoleniu spol-

szczony, wyrzeka si ojczyzny, z któr go czy i dzie-

dziczne tam stanowisko spoeczne i tradycya rodowa du-

giego szeregu przodków — wierny przybranej ojczynie,

twardym obowizkom Polaka pod pruskim zaborem. Na
to rzek Engestróm: »Zapewne, bybym dzi Szwedem, do

czego mam pene prawo, moe nawet poniekd i obowi-
zek — gdyby Polska bya niepodlega; tak, jak jest — to

byaby przecie podo «! Opowiadaem to komu, kto

w pierwszem pokoleniu dopiero mówi po polsku i w Pol-

sce si urodzi, z ojca Anglika, potomka staroytnej, sa-

i) Por. L. ks. Sapieha, Wspomnienia. Kraków, 1912 str. 201
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wnej rodziny, a z matki Niemki; usyszawszy to, krzykn:
»Ach, ja teraz dopiero rozumiem, dlaczego jestem Polakiem!*

To rzeczywicie sekret asymilacyi obcycli ywioów w po-

rozbiorowej Polsce, czynnik potny a niewiadomie w ka-

dej jednostce dziaajcy, który nam wanie tyle najszla-

chetniejszych, wybitnych ludzi przyswoi, gdy tracilimy

takich, których nie szkoda.

Na tem ogólnej natury psychicznem podou budzia

si ywo polsko, jeeli do wntrza rodzin urzdniczych

w Galicyi przenika z zewntrz jaki silniejszy jej powiew.

Na ogó mao byo ku temu sposobnoci; narodowe uwia-

domienie, wte wogóle i przymione, rzadko w Galicyi

sigao za obrb szlachty, z ni za rodziny niemieckich

urzdników nie miay adnej stycznoci; przepa wzaje-

mnych niechci i uprzedze dzielia te obce sobie, wrogie

obozy. Synowie galicyjskich germanizatorów polszczyli si

zwykle w szkoach, niemieckich naturalnie, w stycznoci

z kolegami z obywatelskich rodzin; w promieniach kole-

estwa, przyjani, wspólny kult ideaów ogólno-ludzkich,

tumionych przez rzd i szko, nccych modzie woni
zakazanego owocu, przeksztaca szybko liczne zastpy Hó-

fernów, Leów, Reitzenheimów, Schódlerów na polskich pa-

tryotów, gotowych na mczestwo za spraw narodow.
I mój ojciec poszed t drog; w murach niemieckiej szkoy
a wród kolegów, przejtych tradycyami niepodlegej oj-

czyzny^), wyrós na patryot.

Nim jednak znalaz si w otoczeniu, w którem wia-
domo narodowa potgowaa si z kadym rokiem, ju

^) Do r. 1820 uczy si w domu rodzicielskim, zdajc egzamina

w Samborskich szkoach. W Jesieni r. 1820 zacz uczszcza do

II klasy w gimnazyum t. z. »dominikaskiem« we Lwowie, w je-

dnej klasie ze starszym o rok bratem Karolem. Posiadam drukowany
spis uczniów tej klasy. Byo w niej 68 uczniów: 41 z polskiemi (lub

ruskiemi) nazwiskami, w tej liczbie 16 ze szlacheckim predykatem
de, 2 za ludowe nazwiska (Steciak, Wooszczak); 19 nazwisk nie-
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Z domu rodzicielskiego wyniós Jej pierwsze, gbiej podobno

wkorzenione zawizki — posiew serca ma(3ierzyskiego.

Moja babka, Wgierka z pochodzenia, ze starej, niegdy

monej szlacieckiej rodziny, wówczas ju ciyba zniem-

czonej, lecz o tradycyaci dawnych rokoszan Nadasdy'ego

czy Rakoczego ^), wzrosa, dojrzaa w polskiem wycznie
otoczeniu, w rodowisku, na które w koach rzdowych
z ukosa spogldano, podejrzywajc w niem ognisko pa-

tryotycznej propagandy. Urodzona w Niepoomicach 1784 r.,

straciwszy dzieckiem matk, wychowywaa si w pobli-

zkich Stanitkach, u Benedyktynek. Synny ten wówczas

konwikt gromadzi w starych. Piastowskich murach kilka-

dziesit panienek z obywatelskich domów. Wadze rzdowe,

cenic z uznaniem poziom naukowy staniteckiego kon-

wiktu — co byo dosy rzdkiem zjawiskiem w raportach

urzdowych o wszelkich pozostaociach polskiej kultury

w Galicyi — miay w podejrzeniu lojalno ksieni i za-

konnic 2). Polska na wskro atmosfera obja w^ Stanitkach

mieckich, w tej liczbie 5 ydów; 3 czeskie, 3 obcego brzmienia (De-

saga, Martinet, Thiry). Obu Smolków nie wliczono do adnej z tych

kategoryi. Ojciec i stryj mieszkali we Lwowie u krewnych , w domu
wuja Kaspra Nemethy.

1) O rodzinie Nemethy'ch ob. Widmann 1. c. str. 14. Mój ojciec

czsto powtarza przytoczone tam podanie o czerwonym sznurku,

który mczyni z domu Nemethy'ch musieli nosi w kilku pokole-

niach, jako potomkowie skazanego na mier a uaskawionego dla

swych modych lat rokoszanina, gdy siedmiu starszych czonków ro-

dziny zgino na rusztowaniu. Nie udao mi si stwierdzi, ile w tem

podaniu legendy a ile prawdy historycznej, ani te do jakiego ro-

koszu wgierskiego odnosi si to podanie. W kadym razie Franci-

szek Nemethy, dziad mego ojca, nie z Wgier lecz z Dolnej Austryi

przeniós si do Galicyi, obejmujc niedugo po pierwszym rozbio-

rze posad zarzdcy dóbr pastwowych w Niepoomicach, »lowczego«

jak go po dawnemu nazywano. Przedtem by zarzdc dóbr Dobl-

hofów w Dolnej Austryi; nie bez zwizku z tem bya moe ywa
sympatya mego ojca do ministra Doblhofa, oparta zreszt na ideo-

wem podou; ob. niej str. 37, 42, 59—64, 191—192, 207.

2) Ciekawe szczegóy, tyczce si opinii rzdowych wadz o ka-
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córk »owczego« z Niepoomic; stamtd babka moja wy-

niosa, jeli nie patryotyzm, pod którego zarzutem mistrzy-

nie jej byy naraone na dokuczliwy nadzór rzdowych
wadz — to conajmniej tyle polskoci, przywizania do

kraju i do polskiej tradycyi, ile na ogó rzadko w^ówczas

si spotykao w urzdniczych rodzinach galicyjskich. wiad-

czy o tem jedno z dziecinnych wspomnie mojego ojca^

bodaj czy nie najdawniejsze, bo z r. 1815, 5-go roku ycia.

Odbywa wówczas pierwsz, dalek podró z rodzicami

i rodzestwem, z Kausza czy ze Stebnika a na lsk:
byo to podobno pierwsze i jedyne zarazem zetknicie mego

dziada po wstpieniu do wojska, z rodzinnemi stronami

i osiad tam rodzin. Po drodze wypad nocleg w Pod-

górzu; do Krakowa przez most nie byo mona dosta si

bez paszportu. Babka wyprowadzia dzieci nad Wis i po-

kazujc im zdaa Wawel, siniejcy w pomroce wieczora^

opowiadaa o polskich królach. Musiao to by silne wra-

enie, jeeli ojciec nieraz, po 60 i 70 latach, nie bez roz-

rzewnienia o tem wspomina, patrzc na Wawel, gdy mnie

odwiedza w Krakowie ^).

sztorze w Stanitkach, w pierwszych latach XIX w., znalazem przy-

padkiem w Haus-Hof-ii. Staatsarchw (Staatsrat-Akien).

^) W pozostaych po ojcu papierach zachowa si dekret, wy-
dany babce po mierci dziada a c. r. Jurisdictione Camerali Drolio-

hycensi 7 sierpnia 1823, w sprawie opieki nad maoletniemi dziemi,

adresowany: Der Edlen Frau Anna de Nemethy Smolko wa. Na-

zwisko z polsk kocówk wiadczy, e babka w takiem polskiera

brzmieniu uywaa mowskiego nazwiska. Z tem wszystkiem przy-

puszczam, e przynajmniej za ycia dziada jzykiem domowym by
w rodzinie jeszcze niemiecki jzyk; mogo to zmieni si po jego

mierci.W wiadectwach z egzaminów, które ojciec w 7-mym i 8-smyra

roku ycia zdawa w drohobyckich szkoach, przekrelono pozycy:
Pohlnische ins Deutsche zu uhertragende Sdize^ chyba dlatego, e
to byo zbyteczne wobec dziecka o domowym jzyku niemieckim;

w trzeciem tylko z kolei wiadectwie za II pórocze 1818 zapisano

przy tej pozycyi giit; w dalszych wiadectwach (z podniesieniem po-

ziomu nauk) znika zupenie ta rubryka. Z trojga dzieci Wincentego
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Jakkolwiek zatem szko polskoci w yciu ojca, jak

tylu rówieników z tego samego rodowiska, stao si nie-

zawodnie koleestwo w Iwowskiem gimnazyum i na uni-

wersytecie — nie wtpi, e dobrem do tej szkoy przy-

gotowaniem by wpyw babki w jego dziecinnych latach.

I jedno jeszcze, co póniej, w publicznym zawodzie ojca,

znamienny pozostawio lad. Wród rówieników patryotów

tego samego pokroju, ojciec od pocztku wyrónia si

znamienn, do rzadk w tym typie cech. U tych wszyst-

kich, szczerych, gorcych patryotów, u kadego z nich

niemal przebijaa niejaka, nie zawsze nawet moe wia-
doma niech do historycznej polskiej trdycyi, szlache-

Smolki moe ju i z domu najwicej polskoci wyniós mój ojciec,

najmodszy. Stryj, Karol (ob. str. 3, przyp, 2)mia ywe dla sprawy

polskiej sympatye, czego ródem bya moe serdeczna mio mi-
dzy brami; ksztaci si na obczynie w szemnickiej szkole górni-

czej i dlatego zapewne nie ujawnio si u niego silniej uwiadomie-
nie narodow^e; modo wreszcie zakoczy ycie. Ciotka Matylda, naj-

starsza z rodzestwa (ob. str. 3, przyp. 3), koczya przy mierci

dziada 18 lat. Nie byoby nic szczególnego, gdyby z opowiada dziada

o bitwach i pochodach w wojnach Napoleoskich, 13-letni chopiec

wyniós jedynie podziw dla mstwa, dla lekcewaenia niebezpie-

czestw, — 18-letnia panienka za silny osad dynastycznych uczu,
które póniej nie mogy pozosta bez wpywu na sd jej o bracie,

skazanym na mier »zbrodniarzu stanu«. Niebawem za wysza zam za Henryka v. Saar (ze starej czeskiej rodziny; jej baronowski

tytu zosta póniej dopiero uznany), za do gonego starost obwo-

dowego w Przemylu, który w pamici poprzedniego pokolenia za-

znaczy si wyrazicie jako gorliwy wykonawca Metternichowskiego,

nastpnie Bachowskiego systemu. Nie obeszo si te bez pewnego
ozibienia stosunku midzy siostr a bratem, które ustao dopiero

w jej ostatnich la*tach, za nowej ery w Galicyi (1880). Natomiast ko-

cha ojciec bardzo siostrzeców i siostrzenice. Z nich jeden (Albert)

umar modo; dwaj (Henryk i Rudolf) oficerowie, oenieni z Niem-

kami, mówili dobrze po polsku, rodziny ich jednak, poza Galicy
rozprószone, s niemieckie. Córki spolszczay; z caego mego ciote-

cznego rodzestwa yje dzi tylko Matylda Madurowiczowa, wdowa
po radcy namiestnictwa we Lwowie.
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ckiej tradycyi, zaczerpana z uprzedze do polskiej szlachty

—

pewien przeytek domowych tradycyi biurokratycznych

kó galicyjskich. Nie byo go zupenie nigdy u ojca; przeci-

wnie, od samego pocztku, wyrónia si wród przyjació

nietylko yw dla polskiej szlachty sympaty, ale i czci
gboko zakorzenion dla historycznych jej zasug i pewn
nawet wyrozumiaoci dla typowych jej wad, niedostat-

ków. Tem wicej przez cae ycie strzeg w towarzyskich

stosunkach osobistej godnoci hominis novi, unikajc wszyst-

kiego, co mogo by poczytane za narzucanie si koom,
wobec których czu si, bd co bd, obcym. W utrzyma-

niu tej, jak mniema, waciwej linii, chtniej posuwa si
tak daleko, e mu to za ze brano, niby si mia nara-

zi na zarzuty wciskania si w nieswoja sfer ^). A post-

powanie to odbijao tem jaskrawiej od niezomnego zawsze

stanowiska zasadniczego, które przebyo prób rozmai-

tych przej osobistych, do najpóniejszej staroci tem

samem zabarwionego nietylko rozumowaniem lecz i y-
wem z serca pyncem uczuciem^), jakie uwydatni
pierW'Szy wystp ojca na parlamentarnej widowni: mowa
w obronie polskiej szlachty, wypowiedziana w^ wiedeskim
Sejmie 18. sierpnia 1848^). Po tej mowie pisa do ony:
»Dzi, moje ycie kochane, dzie naszego lubu, a dla mnie

^) Wyjtkowe stosunki czyy ojca z rodzin Dzieduszyckich,

szczególnie z rówienikiem w latach, moim ojcem chrzestnym . p.

hr. Aleksandrem (ob. str. 122, przyp. 2) oraz z modszym o 15 lat . p.

hr. Wodzimierzem (str. 36, przyp. 1), którego wypróbowanej przy-

jani dowiadcza w najciszych okolicznociach. Natomiast do
chodny by stosunek ojca z . p. Leszkiem hr. Borkowskim (str. 41,

przyp. 2). »czerwonym hrabi*, koleg z wiedeskiego i kromierzy-

skiego sejmu, z którym wespó (oraz z Ziemiakowskim i Dubsem)

przy pierwszych wyborach do sejmu galicyjskiego 1861 ojciec zosta

posem wybrany,

2) Midzy » tezami, « których obron na dyspucie publicznej ce-

lem osignicia doktoratu praw ojciec zapowiedzia (24 czerwca 1836)

czytamy (str. 5) *Die Leibeigenschaft hestand in Polen nich gesetzUch«.

) Ob. niej str. 293 — 301.
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|;em milszy, e mi si wanie udao bardzo skutecznie

stan w obronie obywateli galicyjskich, przy dyskusyi

lad wnioskiem Kudlichawzgldem zniesieniapoddastwa « . . .^)

By w tem wszystkiem zapewne ideowy podkad,

ugruntowany zarówno w charakterze czowieka, w jego

instynkcie miary, we wstrcie ku wszelakiej skrajno-

ci, jak i w rozumowaniu, rozpoznajcem trzewo nie

zastpion niczem granitow ostoj narodowego bytu w prze-

wodniej warstwie spoecznej, >która« — wedug jego sów—
odczuwajc gboko w sercu wielkie bezprawie historj^czne,

wyrzdzone ojczynie, jak wity znicz ywi w onie wia-

domo tego bezprawia i przeszczepia j z ojca na syna

z t sam zawsze moc«. Serce i rozum zoyy si na

takie ideowe podoe; i tu jednak i tam zawczasu kieko-

wa posiew, rzucony przez wychowank staniteckich mni-

szek. Spoeczno, obca kolegom ojca o niemieckich na-

z\^iskach i obcych Polsce, cho kochajcych j sercach

blisza bya synowi niepoomickiej »owczanki«,bo wioniane

wspomnienia jej najlepszych moe, dziewczcych lat wi-
zay j z gwarnym rojem towarzyszek, co w mury od-

wiecznego klasztoru wniosy dziecinne serca, uksztatowane

w szlacheckich dworkach krakowskiej ziemi, by tam doj-

rzay pod promieniami tylowiekowej polskiej trdycyi. Wród
tego roju i jej serce przesiko zdawna polskoci — wia-
domie czy niewiadomie, i byo tym przewodem, przez

który polsko — szczera, nie sztuczna, nie improwizowana—
wsczya si w dusz syna.

II.

Ten kt widzenia, rozumem nastawiony a sercem sil-

nie utwierdzony, ujawni si ju w pierwiastkach zawodu

*) Ob. niej str. IG
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publicznego Franciszka Smolki, w okresie spisków i taj-

nych stowarzysze *).

Bez tej »dziecicej choroby* polsko modego, wieo
przenarodowionego syna urzdniczej rodziny galicyjskiej

rzadko wówczas zdoaa przeby prób trwaoci, mocy;

rzadko signa poza md, chwiejn sympaty dla polskiej

sprawy, poza wspóczucie, które dopiero wród zmienionych

zupenie okolicznoci, do r. 1861 lub nawet 1867, nabray
znamion narodowego uwiadomienia albo te nastpnemu
przekazao je pokoleniu — w mniejszym lub wikszym
stopniu. Jeli za wolno uy tu wyrazu » dziecica cho-

roba «, godzi si stwierdzi, ze w owych wanie czasach

na galicyjskim terenie, w epoce Metternicha, gorczka spi-

sków i tajnych stowarzysze najmniej moga zaszkodzi

sprawie narodowej, nie naraaa podstaw narodowego bytu,

wystawiajc jedynie na grone niebezpieczestwo byt

i przyszo modziey, wpltanej w te roboty. Dla tej mo-
dziey jednak, owianej bohatersk gotowoci na mier,
na katusze kazamat Kufsteinu i Szpilberga, bya surow
szko nie tylko drzemicego dokoa narodowego uwiado-

*) Do lat 1834 — 1841, wypenionych w yciu ojca udziaem
w tajnej organizacyi, któr zawizali emisaryusze Emigracyi, nie

mog dorzuci nic nowego, nieznanego, odsyam zatem czytelnika

do przytoczonej wyej ksiki Widmanna (str. 17 — 84), który w tej

czci swego dziea opar si gównie na pamitnikacli Henryka

Bogdaskiego, jednego z najczynniejszyci czonków tej organizacyi,

uzupeniajc zaczerpnite tam wiadomoci wie tradycy. Rzecz

jasna, e w papierach ojca niema adnych pimiennych róde do

tego przedmiotu, z jego za opowiada, poza szczegóami anegdo-

tycznej natury, nie byo mi tu dane korzysta. I on i jego towarzy-

sze spiskowi zachowywali milczenie o tych rzeczach — on szcze-

gólnie — jak gdyby przysiga, zoona przy wstpieniu do tajnej

organizacyi, wizaa ich jeszcze i po 60 latach, na cae ycie. Po-

przestan zatem na kilku ogólnych uwagach, które moe posu do

owietlenia surowych faktów, podanych przez Widmanna, a nie bd
zupenie obojtne dla wyrozumienia stanowiska ojca w r. 1848 i 1849.
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mienia, ale i charakteru, który nabiera hartu w ogniu

niebezpieczestwa, pod cig groz odkrycia tajnej orga-

nizacyi.

Zaczynao si od niewinnych, dla pastwa i dla rzdu
wcale nie gronych schadzek koleeskich, tajnych, bo na

nich czytano lub mówiono, co policya, we wntrze domów
wgldajca, bezlitonem cigaa przeladowaniem. Ona
swoim systemem wychowywaa konspiratorów; kto z mo-
dziey tchórzliwie stroni od takich schadzek, by pozio-

mym zjadaczem chleba, wyrzeka si wszelkiego idealnego

polotu. Ojciec, przechodzc ze mn przez rynek lwowski,

pokazywa mi kamienic, gdzie w oficynach, na ustronnem

poddaszu, dugie godziny spdza na takich schadzkach.

Nieraz na czatach peni tam koleesk sub, na scho-

dach, na podwórzu, baczc pilnie, czy nie nadchodzi jaka

podejrzana figura, aby ostrzedz przyjació, którzy w sku-

pieniu czytali — Mickiewicza, przemyconego z Parya,
ten owoc zakazany, za adn cen niedostpny w lwow-

skich ksigarniach. W tych to latach przecie Mickiewicz

pisa:

... na zo stranikom ce
Przemyca w Litw yd tomilii moicli dzie.

I do Galicyi przemyca je Igel: zakazany a wiey
owoc — zawsze wiey, a tem potniej nowoci sw
dziaajcy na tamto pokolenie, na modzie, co przed chwil
zrzucia uaski mundur 3 I-go roku albo z zazdroci su-

chaa wieych wspomnie starszych kolegów^, o ich pro-

miennym chrzcie krwi, pod Grochowem, pod Ostrok.
Ojciec do tych drugich nalea. Podczas powstania, na

IV roku prawa, sucha wykadów Stógera, Dobrzaskiego,

zdawa egzamina z celujcym stopniem, z nauk politycznych

i z prawa pastwowego, z cywilnej i karnej procedury.

By moment, w którym skrypta postanowi rzuci, prze-

mkn si do Warszawy. Przemoga mio matki, synowski

obowizek; babka ya ze skromnej pensyjki wdowiej, nie

DZIENNIK FR. SMOLKI. U
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bez pomocy syna, który z lekcyi si utrzymywa. Lichy,

zarobek »akademika* starczy i na t pomoc, bez której

trudno byo si obej, i na nauk szermierki, taców;
w jednem i drugiem ojciec by mistrzem. Porzuci matk,
pozbawij pomocy, gdy starszy brat, koczc na Wgrzeci
studya górnicze, nie móg zastpi go w obowizkach —
rzuci je lekko, gdy w naukach dopywa do upragnionej

dawno przystani: na to nie zdoby si, zosta we Lwowie.

W kocu czerwca 1831, gdy na Litwie, nad Wili wrzaa
najgortsza walka, gdy na gównym teatrze wojny, po nie-

szczsnej wyprawie na gwardye, w dziaaniach wojennych

trwaa duga, zgubna stagnacya, przerwana nieudan wy-
praw na Rydygiera, w kilka dni po niej, gdy o jej utarcz-

kach pierwsze wieci dochodziy do Lwowa: ojciec po uko-
czeniu prawniczych studyów wstpi na praktyk do pro-

kuratoryi skarbu. W trzy tygodnie po wziciu Warszawy,
gdy wojska polskie przekraczay prusk granic, po 3-mie-

sicznej próbnej praktyce zoy subow przysig c. k.

urzdnika. Rot przysigi wpisywano wasnorcznie do

ksigi, po niemiecku lub po acinie; ojciec po acinie j
wpisa.

Czy zdawa sobie spraw, skadajc t przysig
1 padziernika 1831, e osnowa jej bdzie w kolizyi nie-

tylko z uczuciami, które ju owadny ca istot poczy-

najcego ycie modzieca, lecz wkrótce z drug przysig,
o jakiej wówczas pewno jeszcze nie myla? Me dugo
przyszo czeka na zaostrzenie kolizyi. Mina pora nie-

winnych schadzek dla wspólnej lektury Mickiewicza, dla

koleeskich gawd o Polsce i rzeczach polskich, o tym
nie mniej od Mickiewicza zakazanym owocu. W przyjani

z Winiewskimi, Hugonem i Teofilem, z potgujcem si
coraz silniej uczuciem narodowem nabiera przewiadcze-

nia,e niedo rozprawia, czyta, niedo upaja si wspom-
nieniami przebrzmiaych bojów o niepodlego: mski wiek

wymaga dziaania. A innych dróg dziaania, jak tajne
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i ukryte, nie byo. Gdy na pocztku r. 1834, z mgawicy
niewyranyci zabiegów , rozpraw i narad, wytworzy si
zrb sprystej, na woskim karbonaryzmie wzorowanej,

o Emigracy parysk opartej organizacyi, ojciec nie za-

waia si do niej przystpi. Lecz nie by zdolny do kom-

promisu midzy subow przysig urzdnika austryac-

kiego a przysig spiskowca, jak mia zoy w stowa-

rzyszeniu »Przyjació ludu«. 17 lutego 1834 wniós prob
o uwolnienie; mimo usilnych namów szefa, który chcia

go w subie zatrzyma widokami wietnej karyery, nie

da si odwie od powzitego zamiaru i otrzyma dymisy
23 marca. W ten sam dzie zoy przysig w rce wspó-

spiskowców, a zwolniony na zawsze od zobowiza urz-

dniczej przysigi, wstpi do adwokackiej kancelaryi Pawa
Rodakowskiego.

Pilno mu byo wej w kadry tajnej organizacyi, któ-

rej kierunek nie by jeszcze dotychczas zupenie ustalony;

w razie zwoki móg atwo wzi gór prd, niesympa-

tyczny jego naturze i przekonaniom. Mona go byo do-

strzedz w naradach, poprzedzajcych utworzenie tajnej

organizacyi, co tem wicej cigno ojca do czynnego

udziau w zawizanem stowarzyszeniu, e mia sobie za

obowizek prd ten zwalcza lub przynajmniej hamowa.
Z Parya wia prd jaskrawo zabarwiony radykalizmem

zarówno spoecznym jak politycznym, wrogi szlacheckiej

tradycyi, zaostrzony a do skrajnych odcieni, zmierzaj-

cych po trupie polskiej szlachty do niepodlegoci narodu

przez poruszenie ludowych mas. Ojciec w 24-tym roku

ycia uwaa zbrojne powstanie w Gralicyi za szalestwo,

któreby spraw wtrcio w przepa — propagand spo-

ecznej rewolucyi za zbrodni narodow. Rozumia jasno

w r. 1834, e poryw do powstania musiaby si tem sko-
czy, co po 12 latach przyniós rok 1846. Do tajnego to-

warzystwa przystpi, by w jego kadrach ogldnem spo-

ytkowaniem skupionych w niem, witym ogniem rozpor

II*
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mienionych, do powice gotowych si budzi upion
wiadomo narodow, przymion i wród szlachty, zwa-

szcza w wschodniej Galicyi, w rednich warstwach nie

ujawnion, obc zgoa masom ludowym. Z wasnego do-

wiadczenia czerpa nauk, ile obcych Polsce ywioów
mona byo dla niej pozyska wiadomem celu, rozwanem,

mioci sprawy natchnionem dziaaniem, skoro w nim sa-

mym, w gronie jego przyjació polsko mode dusze prze-

sika bez takiej nawet, na szerszy rozmiar z planem przed-

siwzitej roboty. Galicyan na Polaków przerobi, torowa
drog podniecie narodowych uczu w przyszem pokoleniu—
wszystko szerokiem rozgazieniem tajnej organizacyi, bo

do jawnego dziaania nie byo adnego pola — wszystko

jak najsprawniejszem rozpostarciem misternej sieci stowa-

rzyszenia po caym kraju — i tak co tydzie, co miesic,

co rok coraz wiksze, peniejsze zgarnia dla sprawy na-

rodowej zdobycze ~ a czeka, zaszanowujc siy, a przyj-

dzie chwila, gdy prysn wizy duszcego ludy systemu —
gotowa si cierpliwie na tak chwil, która musi przyj
rychlej, czy póniej : oto idea, któr ojciec mia przed oczyma,

skadajc 23 marca 1834 konspiratorsk przysig. Idea,

która mu przywiecaa i po 14 latach, wyraana tylekro

w manifestach Sejmu pod jego przewodnictw^em, idea m-
skiej walki na oba fronty, z dawicym ycie absolutyzmem

i mier niosc anarchi: to^myl przewodnia jego robót

spiskowych od 1834—1841 rJMoja babka nie bya w te

roboty wtajemniczona; dnoci, którym ojciec lubowa
sub, rozkwitay na gruncie, uprawionym jej rk, z ziarna,

przeniesionego przez ni na wdziczn gleb, a w Stani-

tkach przed laty hodowanego.

Nazwiska kilkunastu czynniejszych, wybitniejszych

towarzyszy ojca w tej tajnej organizacyi, upamitnione
bdto w nastpnych wypadkach politycznych, bd te
na innych polach ycia narodowego, starcz za ilustracy

rónorodnych prdów, jakie si ujawniay i ostro nieraz
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cieray w kadrach tej tajnej organizacyi. Przemknli si

tu Szymon Konarski i Aleksander Wyk, dc dalej za

kordon, by roznieci spiskowe dziaania w rosyjskim za

borze, zakoczone niebawem na szubienicy, w Wilnie,

w Warszawie. Obok nici: Seweryn Goszczyski, Lesaw
ukasiewicz, obaj Winiewscy, Hugon i Teofil, Lucyan Sie-

mieski, Teofil Januszkiewicz, August Bielowski, Wincenty

Pol, Aleksander Szeder: obok »hrabiów«: Jabonowskiego,

Tyszkiewicza, Koziebrodzkiego, Marcina Zamoyskiego, dwu
Wiesioowskich, » czerwoni terroryci«: Stanisaw Malinow-

ski i Szczepanowski (ojciec); z modszych: Floryan Zie-

miakowski, Kazimierz Grocholski, Albin Dunajewski, Karol

Szajnocha, Jan Zacharjasiewicz. Poród modziey z tego sa-

mego co ojciec rodowiska odznaczali si w spisku: Adolf

Leo, syn urzdnika salinarnego, Robert Hófern, syn starosty

obwodowego, prawnik a byy kawalerzysta, Ferdynand

Thiirmann, syn radcy gubernialnego ^) — dzielni, nieustra-

szeni, gorcy patryoci, cho w domu rodzicielskim mówili

po niemiecku. Byli i ksia w tajnem stowarzyszeniu, i ruscy

rake ^). Osobn grup stanowili wojskowi, Niemcy, ideaami

ogólno- ludzkiej natury pocignici do wspódziaania z na-

') O niejednym z tych wspóspiskowców znajduj si czste

wzmianki w listach ojca; atwo je odszuka wedug indeksu. Obok
fleferna, który niebawem w pisowni nazwiska zmieni o na e, najbli-

szym przyjacielem ojca by Adolf Leo, stryj dzisiejszego prezesa Koa
polskiego. Duszy czas mieszka razem z ojcem i by wiadkiem
rewizyij która ich zaskoczya w nocy, a podczas której ojciec da do-

wód cechujcej go zimnej krwi, gdy z jedynego kompromitujcego
papieru ukrci flegmatycznie fidibus i zapali nim fajk urzdni-

kowi, prowadzcemu rewizy. Leo stara si o siostr mojej matki,

gdy nastpio odkrycie spisku i uwizienie spiskowców. W r. 1845,

nie objty amnesty, wyAvieziony na Szpilberg, uleg tam umysowej
chorobie i wskutek niej uwolniony, umar modo.

') Po mierci ojca otrzymaem midzy innymi wzruszajcy
list od jednego z tych ruskich ksiy. Stojcy nad grobem starzec,

mczennik polskiej sprawy, gorzko ubolewa w tym licie nad zmian
stosunków.
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rodowym ruchem; midzy nimi najwybitniejsi: Norbert

i Adolf Auffenbergowie, Sóldner von Sodenhoffen, hr. To-

setti, Dmitrasinovich, Favini, Kallinger von Aspernkampf.

Szybko zaj ojciec w tajnej organizacyi przewodnie

stanowisko: nie przeszkodzi mu w tem ani mody wiek

(24—28 lat) ani te »wieej daty« polsko syna wojskowo-

urzdniczej rodziny. Co prawda, radyka Malinowski, zwal-

czajc zapalczywie jego umiarkowany kierunek, uszczy-

pliwie przezywa go »Niemcem«, jego i Heferna. Mimo tej

opozycyi, zacitej a zasadniczej, ojciec stan niebawem

u steru caej organizacyi, by przez pewien czas naczel-

nikiem lwowskiego zboru ziemskiego, to znów kierowa

sprawami zwizku w duumwiracie, w triumwiracie, dokona
wanych przeobrae w organizacyi stowarzyszenia, wierny

swej przew^odniej myli: szerzy, umacnia polsko a ha-

mowa niewczesne, lekkomylne zapdy. Malinowski ust-

pi z placu. W drugiej jednak poowie, u schyku spisko-

wego okresu wdzia gór »ostrzejszy ton« w tajnej organi-

zacyi; ojciec pozosta w jej szeregach, wypuci z rki
ster, zachow^a jednak zawsze tyle wpywu i powagi, e
móg dziaa skutecznie w kierunku swoich zasad. Nie zna-

jc szczegóów" tych wewntrznych walk i star w onie

tajnej organizacyi, trudno zda sobie spraw, o ile taka

zmiana kierunku u jej steru moga ojca zaniepokoi, czy

suc dalej karnie celom stowarzyszenia, nie przyczynia

si moe do szkodliwego obrotu sprawcy. Niewiadomo te,

ile swobody ruchu zostawiaa stowarzyszonym spiskowa

przysiga — czy bez jej naruszenia w^olno byo wystpi
z organizacyi, jeli zmieniony jej naczelny kierunek wcho-

dzi w kolizy z osobistemi przekonaniami. Zdaje si zre-

szt, e o takiej kolizyi, w cisem sowa tego znaczeniu,

nie mogo by wcale mowy w ostatnich latach stowarzy-

szenia; górowa odcie przekona, których ojciec nie po-

dziela, radykalniejszy od jego przewodnich myli, daleki
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jednak od skrajnego kierunku, Malinowskiego i Szczepa-

nowskiego, który zwalczano w poprzednich latach.

Jak za ojciec pojmowa ten problemat pierwszorzdnej

wagi problemat w okolicznociach, w których tajne orga-

nizacye, w mniejszym lub wikszym stopniu staj si zem
koniecznem, dowiodo jego postpowanie w r. 1845. Wy-
szed by niedawno z wizienia; dawna organizacya bya
rozbita, utrzymaa si jednak utajona jej ga, która przy-

braa najradykalniejszy kierunek i czynia przygotowania

do zbrojnego powstania w Galicyi. Na czele jej stali Teo-

fil Winiowski, ten sam, który ojca wprowadzi przed 11

laty do »Towarzystwa Przyjació ludu«, w r. 1847 stracony

na szubienicy— i emisaryusz emigracyjnej »Centralizacyi«,

Edward Dembowski. Wezwano ojca, w imi dawnych zo-

I bowiza spiskowych, by obj ster ruchu we Lwowie i na

1 Rusi. Ojciec owiadczy, e gotów w swoje rce wzi kie-

I

rownictwo, ale tylko w tym celu, by zapobiedz powstaniu.

! A gdy na to Dembowski zagrozi mu szubienic w moc

I

rewolucyjnego wyroku, odpar: »Ta groba nie zmieni

w niczem ani mego przekonania ani postanowienia; by
moe, e bd wisia, ale jestem pewny, e uratuj mo-
dzie od niechybnej zagady i tych, co nie umiej si li-

czy z istotnymi czynnikami pooenia « ^).

III.

Osiem lat przedtem, wród najgortszych robót spi-

skowych, ojciec zarczy si z moj matk, Leokady
Backer v. Salzheim (18 padziernika 1837)^). By to mo-

^) Widmami 1. c. str. 103 wedug* opowiada mego ojca.

^') Moja matka, ur. 1815 w Czerniowcach, bya córk wyszego
urzdnika salinarnego, który za wybitne w urzdowaniu zasugi

odznaczony zosta szlaciectwem z predykatem v. Salzlieim. Nieznane

mi imiona jej rodziców, ani wogóle o jej rodzinie nie mam adnyci
wiadomoci; w papieraci ojca równie nic o tern nie odszukaem.
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ment przewodniej jego roli w tajnej organizacyi; po roz-

biciu triumwiratu Gossczyiski-Smolka-Hefern, gdy Go-

szczyski po dugiem ulcrywaniu si przed policy musia

opuci Lwów, ojciec przez pewien czas sam kierowa sto-

warzyszeniem. Czu cik odpowiedzialno, wic z uko-

chan osob sw^ój los, co chwila wykryciem spisku, m-
zieniem zagroony, dugoletniem co najmniej, jeli nie szu-

bienic. Zanim jej wyzna mio, wtajemniczy j w cele

spisku i w swoje kierownicze w nim stanowisko^).

Prócz siostry Fryderyki, która w pónym wieku (po r. 1888, gdy j
ostatni raz widziaem) niezamna umara, matka nie miaa — zdaje

si adnych bliszycli krewnych, przynajmniej w Galicyi. W kadym
razie nigdy nic o nich nie syszaem. Moe byli, moe s jacy kre-

wni ze strony matki, o których nam niewiadomo; wspominam o tem,

poniewa takie zupene rozlunienie rodzinnych stosunków — o ile

tu rzeczywicie miao miejsce — niebyoby pozbawione pewnej

charakterystycznej cechy, ilustrujcej ówczesne pooenie. W tem

biurol^ratycznem rodowisku taki czowiek, jak mój ojciec, polski

patryota, zbrodniarz stanu, nie obudza sympatyi krewnych, lvom-

promitowa ich. Jeli mu to dawano uczu, jeli go unikano, sto-

sunki rozluniay si, zryway: nic za dziwnego, e póniej, po zu-

penej odmianie sytuacyi, jednej stronie nie bardzo wypadao na-

wizywa na nowo zerwane stosunki, druga za nie miaa wielkiej do

tego ochoty. W listach ojca nie brak pewnych pod tym wzgldem
aluzyi, zreszt wcale nie zoliwych, bez kropki nad /, zwaszcza,

gdy szerz si pogoski, e bdzie mianowany prezesem Apelacyi lub

gdy mu ofiarowano tek ministra sprawiedliwoci; ob. np. niej str.

71,72,75,241.

1) Nie atwa bya rzecz wtajemniczy osob, nie nalec do

tajnego stowarzyszenia, w jego cele a nawet w samo istnienie orga-

nizacyi, kto bowiem o tem wiedzia a nie doniós wadzy, stawa

si wspówinnym zbrodni stanu. Dao to nawet gównie powód do

odkrycia tajnej organizacyi w r. 1841. Aresztowano l-Lilku nieostro-

nych spiskowców, przewanie takich, którzy w organizacyi zajmo-

wali podrzdne stanowisko i w ledztwie nie mogliby nawet w naj-

gorszym razie wiele wyjawi, poniewa mao im samym byo wia-

domem. Jeden z czonków stowarzyszenia, zajmujcy w niem wy-

bitniejsze stanowisko i w waniejsze sprawy wtajemniczony, prze-

raony temi aresztowaniami, zwierzy si ze swych obaw szwagrowi.
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Matka nie bya dzieckiem, koczya 22 lat; miaa
jasn wiadomo, co j czekao, narzeczon »zbrodniarza

stanu « bez majtku, z chwilowem jeszcze na razie a bar-

dzo skromnem zaopatrzeniem sieroty po wyszym urz-

dniku. Ju wówczas niezawodnie mówia po polsku biegle,

jak to byo powszechne w domach urzdników; polsko
jednak do niej nie docieraa, obcy by jej idea niepodle-

gej Polski, obcym czar polskiej martyrologii. Straciem

matk siedmioletniem dzieckiem: piszc o niej, wicej ni
we wasnej pamici, czerpi w opowiadaniach starszego

rodzestwa, dawno ju take nie yjcego; najwicej w oso-

bistych w^spomnieniach o rówienicach matki i tow^arzysz-

kach jej modych lat, w ywym dla mnie obrazie kilku

pa z tego samego rodowiska, które j dugo przeyy
a mnie w dziecinnych i póniejszych latach darzyy ma-

cierzyskiem uczuciem.

Domy niemieckich urzdników^, z których te panie wy-

szy, cechowa pewien osobny nastrój kulturalny, wzoro-

wany na Wiedniu epoki Metternicha. Wiede by dla nich

urzdnikowi o polskiem nazwisku i poiskieg-o pochodzenia. Szwagier,

wystraszony odpowiedzialnoci, jaka na przez to spadaa, skoni
go do wyjawienia tajemnicy przed prezydentem sdu karnego, po-

czem nastpiy liczne aresztowania, midzy innemi i mego ojca. Wer-
bujc wic nowych czonków, postpowano z wielk ostronoci,
kto bowiem dowiedzia si o spisku, stawa si tern samem wspó-
winnym; godzio si takie osoby Avtajemnicza, które daway rl-coj-

mi niezomnej mocy charakteru. Kto wstpi do organizacyi, by
zwizany najuroczystsz przysig co do zachowania tajemnicy,-

jak z tem radzono sobie przy werbowaniu nowych czonków, co

byo ze wzgldu na propagand jednym z gówmxh celów stowa-

rzyszenia — nie potrafi wyjani (por. wyej str. XIX—XXI). We-
dug Widmanna I. c. str. 54, 55, moja matka bya formalnie przy-

jta do tajnego stowarzyszenia, podobnie jak jej przyjacióka Anna
Likiewiczówna, narzeczona Roberta Heferna, Marcyanna Chrzstow-
ska, matka trzech wybitniejszych czonków organizacyi, Aleksandra,

Edwarda i Juliana, i kilka innych pa. Szczegóu tego nie sprawdzi-

em za ycia ojca; dzi nie podobna go ju stwierdzi.
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alf i omeg kultury, »wycznie uprzywilejowanej*, vor'

inarsUcli w calem tego sowa znaczeniu. Wród jej odbla-

sków, przepuszczonych przez pryzmat zapadej prowincyi,

ksztatoway si dusze modego pokolenia, zarówno panien

jak i mskiej modziey, o ile lub dopóki si kto nie wpl-
ta w krg »podejrzanych«, le u góry widzianych wpy-
wów, które do kó tych wnikay z za obrbu czarnoótych

supów, mimo czujnoci hrabiego Sedlnitzky'ego i podwa-
dnych organów. W owych odblaskach kulturalnego Wie-

dnia nie brako dobroczynnych promieni, co jeli pady na

wdziczn gleb, stwarzay tam przychylne podoe pod

posiew ideaów, o jakich si nie nio galicyjskim pionie-

rom »uprzywilejowanej* kultury. Pewna estetyczna wra-

liwo przysposabiaa atwo pówiadome nastroje, w któ-

rych budzi si wzlot tsknoty ku czemu wzniosejszemu,

piknemu, niecodziennemu — tern ywszy, im duszniej

byo w prowincyonalnej szarzynie lawowa, Przemyla, Tar-

nopola. Na poziomie intelektualnym, ubogim na ogó i po-

wierzchownym, najmniej oddziaywaa nauka (nicht raiso-

nieren!) — niewiele sztuka plastyczna, chodna, poprawna,

z czasów Fiihricha i Rubena, cho rysunek liczy si do

wymaga starannej edukacyi — mao take poezya; Sedl-

nitzky'emu nawet Grillparzer by sol w oku. Natomiast

i pod policyjnym systemem wszelkiej swobody zaywa
wspaniay rozpd w wiecie tonów, wielka kultury wie-

deskiej chwaa, za wspóczesnych olbrzymów, zwizanych
cile z Austry i jej stolic, za Haydna, Beethovena, Mo-

zarta — promieniejc w odlege zaktki prowincyi. Byo
te co jakoby muzykalnego w owych nastrojach, spra-

gnionych ideau a daremnie naokó go szukajcych, w za-

mglonych potrzebach duszy, co nie miay opory w religij-

nem skupieniu, bo nie móg jej da józefinizm, zimny i szty-

wny, poprawnie czarnoóty. Na tem psychicznem podou,
gdy niespodzianie zabys nieznany blask narodowych pol-

skich ideaów, nieokrelonym pragnieniom dawa odrazu
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Ijarw, wytykajc kierunek tsknocie za czem wzniosem
i piknem. Akademicy, modzi juryci, podbici przez Mickie-

wicza na poddaszach, strzeonych pod okiem policyi, da-

wali go pokryjomu czyta siostrom, kuzynkom, pannom
znajomych domów. Czcvr szczerej, czystej poezyi wnika
w panieskie dusze, otwiera nieznane widnokrgi powi-
cenia, ofiary, obce niemieckim romantykom, a dziaajc nie

bez uroku zakazanych owoców, budzi i potgowa wspó-
czucie dla narodu, wród którego yo si obojtnie, za-

chwyt dla jego martyrologii. Gustaw rozrzewnia mode,

budzce si serca i Konradowi torowa drog, stwarza

tkliw wraliwo na sceny wizienne Dziadów, na opo-.

i wie Sobolewskiego. I tak te córki niemieckich rodzin,

;
bez adnej tradycyi polskiej, rzadko poprawnie mówic

;' po polsku, z dnia na dzie przeobraay si na mod wier-

1 sza Bo matki Polki: idea panieskich dusz rysowa si

;

coraz janiej w postaci Konrada z Dziadów.
' W okrgu tych wrae, modzieczych natchnie,

i

matka nie zawahaa si wiza swojego losu z dzielnym,

przez towarzyszy kochanym i cenionym, pierwszym w ich

kole tancerzem i szermierzem, skoro on, wiedzc, z kim

o tem mówi, odkry jej tajemnice grocych mu niebezpie-

czestw i stawa przed ni w aureoli Konrada.

Musiaem dotkn tego przedmiotu, w przewiadcze-

niu, e to potrzebne, wprost nieodzowne nawet, by oceni

charakter listÓAV mojego ojca do mojej matki z r. 1848 i 1849.

Jeden z tych listów, z 18 padziernika 1848, gdy

ojciec niespodzianie stan naraz u szczytu i znaczenia

zarazem i odpowiedzialnoci, zaczyna si od rzewnego

wspomnienia: »Pewnie nie pamitasz, e to dzi 11 lat, jak

si Tobie "owiadczyem — widzisz, a ja nie zapomniaem
wród gwaru i huku dzia « ^). Matka wiele przeya w tych

^) Ob. niej str. 91. lub rodziców odby si 18 sierpnia 1840,

w Korczynie nad Stryjem, gdzie matka spdzaa lato na kuracyi

tycznej, ju wówczas zagroona piersiow chorob, której po 20
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11 latach, od 22-go do 33-go roku: trzy lata narzeczestwa^

nim ojciec dobi si nominacyi na adwokata; jeden rok

szczliwego poycia, zatruty coraz czstszemi wieciami

o aresztowaniu spiskowców; w rok po lubie, w cztery ty-

godnie po urodzeniu syna, aresztowanie ma; jego wizie-

nie póltrzecia roku; podró do Wiednia, bezowocne za-

biegi u Dworu o uwolnienie lub o ulgi w wizieniu ^); wy-

rok mierci, amnestya, utrata adwokatury; zachwiane zdro-

wiema w dugiem wizieniu, obawa o jego ycie; wszystko

wród trosk, czem zaspokoi najniezbdniejsze potrzeby,

po uwolnieniu ma przy skromnym zarobku w cudzej

kancelaryi — wreszcie rok 1848, jutrzenka upragnionych

swobód ^), wyjazd ma do Pragi na kongres sowiaski
i caoletnie z nim rozczenie, gdy ju stamtd nie powró-

ci do domu, a wybrany posem na Sejm Ustaw^odawczy,

od razu przodujce zaj w nim stanowisko.

latach ulega. Krótko przedtem ojciec mianowany zosta! adwoka-
tem we Lwowie, dekretem nadwornym (Hofdekret) z 30 lipca 1840.

Podczas trzyletniego narzeczestwa, lato spdzaa matka w oddalo-

nych o mil od Lwowa Winnikach, dokd ojciec codziennie po wyj-

ciu z kancelaryi adwokackiej Rodaliowskiego, chodzi pieszo bez

wzgldu na deszcz i niepogod.

1) Por. niej str. 72: »Dziwny traf! Wanie dzi 7 lat, bya
u Cesarza aby si za mn wstawia; — dzi jestem prezesem Sejmu
Ustawodawczego austryackiego — na równi z Cesarzem stojcego —
który jeszcze do tego, dzi okolicznociami zmuszony, absolutn
wadz do rk wzi«... Matka bawia w padzierniku 1841 okoo
trzech tygodni w Wiedniu, starajc si za porednictwem znajo-

jomych a moe i krewnych z wyszej biurokrac3'^i wiedeskiej, o au-

dyency u cesarza Ferdynanda, któremu dorczya prob, nastpnie
za o poparcie tej proby w g-abinecie cesarskim: celem uwolnienia

ma, lub przynajmniej niejakich ulg w surowem wizieniu led-

czem. Zabiegi te pozostay bez skutku. Ob. niej str. 256.

') Ciekawe szczegóy o wizieniu ojca od 20 sierpnia 1841 do

21 stycznia 1845 w krótl?:ich, lapidarnych jego zapiskach, które po-

dajemy poniej w dodatku Nr. 2 str. 2.55 — 259; tame str. 259—262
czasy po W3^jciu z wizienia i utracie adwol<;atury 1845—1848, str.

263—274 wiele nieznanych szczegóów o lwowskich wydarzeniach poli-
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Nie ostyg w cigu tych 11 lat, wzmóg si raczej

/:apa dla sprawy, za któr wespó z mem cierpiaa.

Przed U laty umiowanie sprawy tryso z mioci dla

czowieka, co nie waha si jej wszystko powici, wio-

nce czarem Mickiewiczowskiej poezyi — w r. 1848, doj-

rzaa wród tylu przej kobieta, zahartowana cierpieniem

z nie sabncym entuzyazmem dla ideau, który polubia,

oddajc mowi rk, czya trzewo sdu o rzeczach

publicznych, niezwyk u kobiety. Me darmo zastanawiaa

si czsto z mem nad sprawami politycznemi, zrazu po-

jtna jego uczenica, z czasem wspópracowniczka, w miar
rosncej samodzielnoci sdu. Trzy lata, po wyjciu ojca

z wizienia, lata o szarym, beznadziejnym widnokrgu,

z rokiem 1846 w porodku, przeszy rodzicom na przemy-

laniu wspomnie z lat narzeczestwa i pierwszego roku

po lubie, lat gorcego udziau obojga w tajnej organizacyi—
na wspólnem rozwaaniu co czyni, gdy przyjd inne

czasy, bo wygldali zawsze lepszej przyszoci, nie tracc
wiary w tryumf drogiej obojgu sprawy. Znajc wewntrzne
walki, których widowni bya tajna organizacya przed

uwizieniem ojca, wtajemniczona w starcia dwóch sprze-

cznych prdów, uwydatnionych jasno w swej istotnej war-

toci przez rok 1846 — matka moga mowi by nietylko

osod ycia w momentach wypoczynku, ale i dzieln

wspópracowniczk, utajon, nie znan po za koem przy-

jació, niemniej jednak cenion przeze, rzeczywicie ce

nion, dla zdrowego sdu o rzeczach, kierowanego wro-

dzon roztropnoci i subtelnym instynktem prawoci. Po
jej mierci mówiono, e nigdy aden rozdwik nie za-

zgrzyta w maeskiem poyciu rodziców, w osobistych,

domowych, czy publicznych sprawach; w domu wszechwa-

tycznych w marcu i kwietniu 1848 a do wyjazdu ojca na kongres so-

wiaskiw Pradze. Pomijam tu te sprawy, pomieszczajcw przytoczonym

Dodatku obfity materya do ich dokadniejszego poznania, a nie wy-
magajcy objanienia.
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idna pani, speniaa swe powoanie z prostot a nie be

pewnego jal<:by namaszczenia, bo z silnie utwierdzonem

poczuciem obowizku, by oszczdzi mowi domowych
trosk, kopotów, a odda go niepodzielnie jego zawodowi;

w sprawach publicznych mia w niej m zawsze wiern
doradczyni, której mdro nigdy go nie zawioda.

W osobistych moich wspomnieniach, sigajcych
schyku jej ycia, dzi jeszcze wieych, cho poza mój

7-my rok nie wykraczaj, posta matki rysuje si do
wyranie. Przewaaj w nich rysy pewnego, e tak po-

wiem, surowego chodu; czuoci niemal wcale nie pomn
i wiadom jestem, e odczuwaem brak jej, do serdeczno-

ci macierzyskiej tskniem, z upragnieniem chwytajc
kady rzadki jej wyraz. A tyle nasuchaem si póniej

od starszego rodzestwa, od przyjacióek matki, o gorcem
jej sercu, ale twardo zahartowanem, z zasady trzymaj-
cem na wodzy wylew uczu. Hart woli, niezomny w obo-

wizku, w wyrzeczeniu si siebie — rozwaga, panujca
nad poryw^ami serca — czuy instykt prawoci, z odraz
ku wszystkiemu, co mogo nci wasnym interesem z ujm
dla drugich lub dla ogóu: oto znamienne rysy jej postaci

jasno uwydatnione w ostatnich chwilach.

Wta zawsze, od r. 1858 zapada ciko na piersiow

chorob. Cay rok z gór, od maja 1859 do lipca 1860

spdzia po za domem, letnie miesice w krajowych zdro-

jowiskach, zim w Meranie. Polepszyo si; w padzierniku

1861 zachorowaa obonie. Ojciec by w Wiedniu, w Ra-

dzie Pastwa. Matka zdawaa sobie dobrze spraw ze swego

stanu; w drodze ze wsi, gdzie zostalimy dugo, korzysta-

jc z pogodnej jesieni, na tydzie przed mierci, przewi-

dyw^aa blizki koniec; wyrwao si jej to w chwilowem

roztkliwieniu, ale zapanowaa nad sob, przerwaa t roz-

mow i nie wracaa do niej. Po przybyciu do Lwówka

stwierdzono zapalenie puc, co uchylao w^szelk nadziej

wyzdrowienia. Nie pozwolia jednak donosi o tern ojcu;
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uecno jego w Wiedniu uwaaa za nieodzown. Pami-
;im, jak radoci przeja j mowa ojca w sprawie w-
gierskiej z 28 sierpn.ia, a potem niezliczone hody, jakie

^0 spotykay od miast i komitatów wgierskici. Mimo za-

kazu matki, zatelegrafowano do ojca. Przyby z Wiednia

•J4 padziernika wieczorem, zasta j jeszcze tak przytomn
i siln, e odbya si midzy nimi duga, caogodzinna roz-

mowa — o wycznie politycznych przedmiotach. Ojciec

zdawa dokadnie spraw o sytuacyi w Wiedniu, matka
przerywaa to sprawozdanie zapytaniami i uwagami, na-

(^echowanemi tak sam, jak zawsze, w tych rozmowach
mdroci. Stan by taki, e ojciec nie mia serca jej tego

broni; nic ju zaszkodzi ani pomódz nie mogo. Wyczer-

pana, kazaa ojcu odej; o dzieciach, o domu, nie byo
ju czasu mówi. Wkrótce, w cigu nocy stracia przyto-

mno; zgasa lekko nazajutrz o 11 -tej przedpoudniem^).

Nie bd — myl — zbyteczne te wspomnienia w wy-

daniu listów ojca do matki z r. 1848 i 1849. Grdyby by
pisa dziennik w cisem tego sowa znaczeniu, nie ten^

który dopiero odtwarzamy z tych listów — wtpi, eby

*) Pogrzeb matki, pamitny mi ywo z drobnymi szczegóami

^

by niezwyk manifestacy, która i wród tego, obfitujcego w pa-

tiyotyczne manifestacye, roku 1861 wielkie, gbokie wywara wra-

enie. Oto sowa, któremi rozpoczyna si opis tego pogrzebu w Dzien-

niku Polskim z 29 padziernika 1861: »Jak naród nasz umie czci za-

sug prawdziw, najpikniejszy dowód mielimy na pogrzebie . p.

Leokadyi Smolkowej, ony naszego posa lwowskiego. Prosty i cichy

mia by wedug yczenia osieroconego ma pogrzeb zmarej. I by
prosty i cichy, cho caa ludno Lwowa wzia w nim udzia. Ale przy

swej prostocie i cichoci by majestatyczny. Podobnie podniosej

uroczystoci
,
podobnego pogrzebu jeszcze Lwów nie widzia. Co

tylko yo, wszystkich stanów i wyzna ludzie szli za trumn zmar-

ej, a przed trumn wszystkie korporacye kocielne i wszystko du-

chowiestwo zakonne i parafialne...* i t. d. Midzy listami kondo-

lencyjnymi, jakie ojciec otrzyma, nie brak bj^o listów sejmowych

kolegów z r. 1848, wród nich za szczególn serdecznoci odznacza

si list Pillersdorffa z 29 padziernika 1861.
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W takim dzienniku znalaz si obfitszy materya historyczny

ciekawszy, z bardziej polityczn barw. W pierwszych li-

stach, z czerwca 1848, s wzmianki o sprawozdaniach

ojca do lwowskiej Rady Narodowej, z jej polecenia bowien^

uda si do Pragi a nastpnie do Wiednia ^). Gdyby si za-

choway te sprawozdania, gdyby i w dalszym cigu, pod-

czas sesyi sejmowej, pisa raporty do takiej korporacyi,

i z nich podobno nie zoyby si waniejszy materya od

tych listów ma do ony.

Ojciec wyjecha do Pragi w maju 1848, nie przypu-

szczajc, eby poza domem zabawi duej ponad par ty-

godni ^). Byo to jeszcze przed wypadkami wiedeskimi 15

i 26 maja; o »konstytuancie*, o sejmie powoanym do uo-

enia konstytucyi nikomu si nie marzyo. Sprawy poli-

tyczne stay pod znakiem oktrojowanej konstytucyi z 25

kwietnia •^); w jej ramach mieci si niedoszy dwuizbowy

Reichstag, a co do niego w naszych koach politycznych

do byo sporów i wtpliwoci, czy naley wybiera po-

sów do tegoparlamentu centralistycznego; konstytucyakwie-

tniowa, wbrew autonomicznym tendencyom, dla »Stanów

«

prowincyonalnych pozostawiaa w organizmie pastwowym
bardzo niepoczesne miejsce, mao co wicej obiecujce od

omieszonych sejmów postulatowych przed r. 1848*). Bez

adnych w^prawdzie cisych pod tym wzgldem danych,

nie waham si przypuszcza, e ojciec ani myla o po-

») Ob niej str. 278 nn.

2) -yy listach z lipca 1848, gdy si wyjanio, e ojciec duej
zostanie poza domem, peno wzmianek, wiadczcycli, z jak lekkim

wybra si w drog pakunkiem; brakowao mu najniezbdniejszych

rzeczy z garderoby, prosi wic o ici przysanie przy okazyi, przez jada-

cyci do Wiednia posów. Ustpy takie opuszczono tu, ob. wyej str. IV.

8) Helfert, Gesciichte der osterreichischen Revolution im Zu-

sammenhange mit der mitteleuropaischen Beweg-ung der Jaire 1848—

1849, Freiburg 1907, I. 470 — 477, 499 — 504.

*) Por. ustp z mowy sejmowej ojca z 18 sierpnia 1848, o gali-

cyjskicti sejmacli postulatowyci, niej str. 296; »Zadaniem i zakre-
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>[owaniu do takiego Reichstagu^ i wyjedajc do Pragi

z mandatem Rady Narodowej, chcia szybko wróci do

Lwowa, by wspódziaa w poczynajcem si tam yciu pu-

)licznem, nie wolnem od przerónych dziecinnych chorób ^)

Inna rzecz, gdy po wiedeskich wypadkach 26 maja-

zamiast centralistycznego Reichstagu miaa zebra si

w Wiedniu » konstytuanta «, dla przeksztacenia ustroju

Austryi »wedug wymaga czasu a zgodnie z potrzebami

iicirodów, w jej skad wchodzcych*. Wobec takiego zada-

nia, ojciec nie waha si, czy Polacy maj bra udzia

w tem zgromadzeniu^). Wszed w styczno z wybitniej-

szymi ludmi politycznymi w Wiedniu i coraz bardziej

utwierdza si w przekonaniu, »e Reichstag, tu w Wiedniu

zebra si majcy, bdzie dla losów Galicyi stanowczym

i e na nim osobn administracy, prawodawstwo i mini-

steryum dla Galicyi na sposób Wgrów wywalczy potra-

sem dziaania tego tak zwanego sejmu postulatowego byo zawsze

prosi o to, czego krajowi nigdy nie dawano, i dzikowa za to, co

wprawdzie dawano krajowi, o co jednak on nie prosi i co mu si
mi nic nie mogo przyda«.

*) Zapiski ojca z lat 1841 — 1848, pomieszczone niej w Do-

datkach Nr. 2, str. 263 — 274, zawieraj mimo swej przedmiotowej

zwizoci i lapidarnoci, w wielu miejscach interesujce ladyjego sdu
o dziecinnych wj^bujaociach ówczesnego »ruchu wolnociowego

«

we Lwowie. Zna w tych ustpach tr zewy sd niedawnego spiskowca,

który w onie tajnej organizacyi 1834 — 1841 r. reprezentowa

umiarkowane dnoci a zwalcza niewczesne, rewolucyjne zapdy;
por. wyej str. XIX.

2) Wobec nieustajcych wtpliwoci, czy Polacy maj wzi
udzia w centralnym parlamencie, nawet, jeeliby to bya •konsty-

tuanta* — ojciec owiadczy si stanowczo za udziaem Polaków,

w jednem ze swych wiedeskich sprawozda do Rady Narodowej.

W licie z 20 czerwca 1848 donosi: »Pisaem ju dawniej do Rady
Narodowej, e wedug mego zdania trzeba koniecznie przyjecha
na Reichstag i zaraz wnie danie, t. j. aby Galicya sama sobie

przez wasny sejm uoya osobn konstytucy, miaa osobn admi-

nistracy, ministeryum i przez to samo organizacy narodow* . .

.

Ob. niej str. 285.

DZIENNIK FR. SMOLKI III
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fimy«^)... aowa, e nie by w kraju, gdy ten niespo-

dziewany zwrot zaszed, gdy zarzdzono wybory do »kon-

stytuanty*; pragn posowa, a nie spodziewa si wcale,

by go wybrano w nieobecnoci. Tern wiksz dla niespo-

dziank, tern radoniejsz — mimo wszelkich trudnoci po-

sowania w cikich, nieustalonych stosunkach materyal-

nych — spada wiadomo o mandacie poselskim, którym

go zaszczycili wyborcy lubaczowskiego okrgu 26 czerwca

1848 ^). Sze dni przed tym wyborem mia jeszcze wtpli-

woci; czy Sejm si wogóle zbierze, czy go w ostatniej

chwili nie udaremni reakcyjne zabiegi; mia takie wtpli-

woci, cho zawsze skonny do optymizmu, a wówczas
bardziej ni kiedykolwiek^). Wiadomo o wyborze dosza
go, co najrychlej, 30 czerwca, 10 dni przed zaczciem sej-

mowych obrad*). O powrocie do Lwowa nie byo mowy;
musia pozosta w Wiedniu i wybrawszy si w drog na

par tygodni, wróci do domu a po 11 miesicach.

Dla matki by to w caem jej yciu czas najwikszego

napicia nerwów: wicej ni w pierwszym roku po lubie,,

gdy co chwila grozio aresztowanie ma, wicej ni przez

póczwarta roku wizienia. Patrzya zdaa na tryumf sprawy^

1) Ob. niej str. 282, 286.

2) W okrgu wyborczj^m lubaczowskim postawiono dwie kan-

dydatury: ks. Leona Sapiehy i ojca. Aby nie rozbija gosów na
kand3^data narodowego, postanowiono odby próbne gosowanie,

w którem nieznaczna wikszo owiadczya si za ojcem, poczem
wszyscy za nim karnie gosowali.

3) Ob. niej str. 235 (20 czerwca) : » . . . albo tez na wypadek,,

gdyby do Sejmu nie przyszo, bo ten wypadek jeszcze moebnym
jest . . . «

') Uroczyste otwarcie sejmu przez arcyksicia Jana odbyo
si wprawdzie dopiero 22 lipca, od 10-go jednak ju trway pó-ofi-

cyalne posiedzenia (vorberatende Sitzimgen), wielkiej wagi w wielu

zasadniczych kwestyach. Ob. Yerhandlungen des osterreichischen

Reichstages nach der stenographischen Aufnahme, I. 1 — 90 (1 — 8

Yorberatende Sitzung, jeszcze protokoy nie stenogramy); por. niej
str. 1 — 7.

i
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której oboje wszystko powicili— tryumf wród cigych
obaw, e ten pikny sen minie, by si ockn w ponurej

rzeczywistoci. Z listów ojca widoczne, e matka nie dzie-

lia jego optymizmu. Do byo zreszt najrealniejszych

powodów do lku o bezpieczestwo, o ycie ma, juz we
wrzeniu, có dopiero po 6-tym padziernika, gdy matka

rwaa si do Wiednia i tylko stanowczy zakaz od tego j
powstrzyma ^). Czuwa nad nim i widzie go u szczytu

znaczenia, gdy j niedawno poegna, nie bdc niczem,

skromny zarobnik w adwokackiem biurze, i u swoich chyba

niedoceniony, skoro mao widoków mia na mandat posel-

ski — patrze na przebieg sejmowych obrad, wglda zblizka

we wszystko, o czem nie pisay gazety ani stenogramy, a co

stokro wicej od posiedze publicznych o przyszoci

»sprawy « stanowio: to gorce, tak uprawnione pragnienie

ony, wspópracowniczki prezydenta »konstytuanty «, któ-

rego wyrzec si ciko byo matce, oddawna zahartowanej

na wyrzeczenie si siebie.

Ju w pierwszych listach ojca, z pocztku sierpnia,

s wzmianki o projekcie przyjazdu matki i zamieszkania

w Wiedniu z ca rodzin ^). Niepewno pooenia oddalia

ten zamiar; mnoyy si obawy, e Sejm zostanie »zerwany

«

lub »rozpdzony «, trudno byo sprowadza rodzin; duy
koszt, moe daremny, nieatwo go opdzi ^). Jeszcze 30

wrzenia ojciec ostrzega matk, eby z Iwowskiem mie-

szkaniem nie wizaa si duej jak na kwarta^); w ty-

dzie potem wybucha rewolucya padziernikowa. Po prze-

niesieniu Sejmu do Kromierzya jeszcze wiksza niepe-

wno co do jego trwaoci; i trudno pomieszczenia w ma-

em miasteczku, i w porze zimowej jazda komi ze Lwowa
a do Krakowa, z dwojgiem maych dzieci, odsuny plan

1) Ob. str. 87.

2) Ob. str. 9, 12, 47.

=) Ob. str. 24, 30, 41, 46.

') Ob. str. 61.

III^
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sprowadzenia rodziny do wiosny ^). Naraz, 8 marca spado

rozwizanie Sejmu.

Ojciec caymi tygodniami nie mia czasu zajrze do

gazet *). Od padziernika dwiga odpowiedzialno nie-

zwyk, wyjtkow, ") a pod tem jej brzemieniem brako

mu nie mniej osody ycia, ciepa jak i wiata, co bio

z serca, z rozumu ony. Na list codzienny do niej kilka

razy mu tylko zabrako czasu, bo czu, czem dla niej by
kady wiersz jego listu, sdzc po sobie samym, gdy co-

dzie jej listy odbiera *).

W tem caa warto tych listów — warto materyau

historycznego.

IV.

Niewdziczne czeka zadanie historyka naszych cia

parlamentarnych, dzisiejszych i ubiegego stulecia. Ugina-

jc si pod brzemieniem olbrzymich materyaów, stenogra-

mów, przedoe, sprawozda itp., co krok bdzie si prze-

konywa, e nie dostrzega ukrytych spryn, których dzia-

») Ob. str. 137, 151, 154, 173, 187, 207, 214, 224.

») Ob. str. 152.

') Ob. zwaszcza str. 68 nn., 85 nn., 102 nn., 115, 131, 133 i .t. p.

*) Z pocztku rzadko ojciec pisywa; do 8 sierpnia znane s
tylko 2 listy z lipca, 3 z czerwca, Ictóre w oryginale zginy; rekon-

struowaem je z cytatów, pomieszczonyci u Widmanna 1. c. ob. ni-

ej str. LVIII. Szkoda, e zag-iny listy matki, pisane przynajmniej

od poowy sierpnia niemal codziennie, odkd i ojciec zacz codzie

pisywa, z wyjtkiem niewielu dni, gdy mu na to brak czasu

bezwarunkowo nie pozwala. By moe, niemal rzecz pewna, e byo
wicej listów ojca z pierwszych 3 miesicy jego pobytu za domem,

mianowicie z Pragi. Nic dziwnego, e matka nie zacliowywaa zrazu

tyci listów, dopóki sdzia, e ojciec niebawem wróci. Póniej ojciec

sam prosi o ich zachowanie, nadmieniajc, e po powrocie, z tymi

listami w rku, atwiej sobie przypomni, co warto opowiedzie. Co

do listów matki, nic dziwnego, e zaginy : ojciec ich zapewne nic

chowa. W ogóle jak na obfit korespondency ojca, niezmiernie
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l<inie spowodowao kady zwrot w mechanizmie parlamen-

carnej akcyi. Co bowiem zwykle przecie rozstrzyga o lo-

sach najwaniejszych spraw na parlamentarnej arenie^

rzadko wychodzi na jaw w sali obrad, przewanie doko-

nywa si w »kuloarach«, na konferencyach ciasnego kóka
wpywowych osobistoci, nie pozostawia adnego ladu na

pimie, nie dochodzi do wiadomoci ogóu czonków par-

lamentu i ginie dla tradycyi, nieraz nawet zaciera si nie

do poznania w pamici tych samych ludzi, którzy w za-

kulisowej akcyi brali wybitny udzia i mieli wszelkie prawo

spoglda na jej wynik jak na wasne dzieo. Kto zblizka

si tego dotkn, przyzna, e opierajc dzieje parlamentów

na stenogramach i drukach urzdowych, zudny niezmier-

nie zoyby si obraz, daleki od istotnego przebiegu rzeczy.

Nie w tym zapewne stopniu, jak do historyi dzisiej-

szych parlamentów, stosuj si te uwagi do austryackiej

> konstytuanty « 1848 i 1849 r. Tam jeszcze sala obrad

')ywaa zwykle aren celowej w^alki stronnictw, branej na

seryo, nie za scen, na której odbywa si przedstawienie —
lila publiki, dla wyborców — mniej lub wicej obojtne

dla sprawy, w^edug uoonego z góry programu, opartego

iia kompromisach. Z tem wszystkiem, i tego sejmu histo-

lya, idc wycznie szlakiem urzdowych sprawozda

mao listów, do niego pisanych, pozostao w jego papierach. Niszczy

je, o ile nie byy potrzebne w interesach. To samo robili po naj-

wikszej czci jego rówienicy, jak nieraz miaem sposobno o tem

si przekona. Pokolenie, przywyke do rewizyi i policyjnego nad-

zoru, niszczj^o listy, cho w nich nie byo nic kompromitujcego;
im poufniejsze, im bardziej osobiste, tem przykrzej byo wystawia
je w danym razie na ciekawo policyi. Jeden ze smutniejszych epi-

zodów w yciu ojca czy si z t praktyk, której nie zaniecha

i póniej, raz do niej przywykszy. List jednego z najbliszych przy-

jació, z którym nastpnie zerwa, nie zachowany wanie dlatego,

e by listem od przyjaciela, cho tyczy si wanych interesów —
byby ojca ustrzeg od wielkiej odpowiedzialnoci i cikich utra-

pie, gdyby go nie by zniszczy. Byo to midzy rokiem 1862 a 1865;

z póniejszych czasów zachowao si te wicej listów w papierach ojca.
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i materyalów, atwo na manowce zabdzi. Stenogramy

obrad sejmowyci w Wiedniu i Kromierzyu obejmuj 5

sporych tomów in 4^, razem B085 stronic cisego druku *).

W miar, jak wertujc te stenogramy, dokadniej zapozna-

waem si z ich osnow, wzrasta we mnie szacunek dla

historycznej wartoci listów mego ojca. To komentarz,

nieoceniony czsto, do sprawozda stenograficznych, od

samego pocztku obrad do rozwizania Sejmu — niespo-

dziewane wiato rzuca nieraz na przebieg parlamentarnej

akcyi po za widowni sejmowej sali. ywa tradycya dawno

ju zgasa; skdind nie zaczerpnie taliiego owietlenia

rozpraw sejmowych w Wiedniu i Kromierzyu, najmniej

z ubogiej, jak dotd, austryackiej literatury pamitniko-

wej z tych czasów. Zreszt — jak w przedmiotach tego

wanie rodzaju zawodzi moe atwo kady, cenny nawet

pamitnik, sam dowolnie o tem si przekonaem, gdy przed

20 laty i dawniej jeszcze wycigaem ojca na ustne opo-

wiadania, by je natychmiast spisa. Zaniechaem tej próby,

spostrzegajc, jak ju mg zachodziy dawne wspomnie-

nia w oddaleniu 40 lat, tracc wyrazisto konturów. Ten

za dziennik, z poufnych listów utworzony, ma dwie

rzadkie u róde historycznych zalety: z dnia na dzie

spisywany, najczciej w sejmowej sali, na prezydyalnej

trybunie, na sesyi lub podczas przerwy, wolny od skaz

zmylonej pamici, wierny wyraz pogldu prezydenta na

tok spraw w danej chwili — peno w nim z^\'ierze nie-

porównanej prostoty wobec ony, w której nietylko mia
towarzyszk ycia lecz i wielce cenion wspópracowniczk

w sprawach publicznych.

^) Verhandlungen des osterreichischen Reichstages nach der

stenographischen Aufnahme. I tom (od 10 lipca do 22 sierpnia 1848)

729 str.; II tom (od 23 sierpnia do 5 padziernika 1848) 810 str.;

III tom (od 6 padziernika do 1 listopada 1848) 393 str.; IV tom

(od 22 listopada 1848 do 1 lutego 1849) 723 str.; Y tom (od 6 lu-

tego do 6 marca 1849) 430 str.
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Ze stenogramów n. p. niktby si nie domyli, jak

zagroon bya egzystencya Sejmu w pierwszyci jego ty-

godniaci, podczas rozpraw nad Kudlichowskim wnioskiem

w sprawie zniesienia paszczyzny. » Uwaam — pisze

ojciec 30 sierpnia — nietyllio ministeryum ale i Sejm (za)

zakwestyowany . . . coraz janiej widz: e si tacy znaj-

duj, którzy t kwesty w celu zwalenia ministeryum

a nawet Sejmu eksploatuj. Kolizya okropna! Ja jestem

za utrzymaniem ministeryum, albowiem nie potrafibym

teraz zoy dobre ministeryum z innych osób, któreby

mogo mie wikszo Izby za sob, a przecie nie mog
tak wotowa, jak partya ministeryalna da. Zerwanie

Sejmu byoby najkompletniejszem nieszczciem, osobliwie

dla nas Galicyanów ; natenczas mamy w perspektywie

anarchi, rzd wojskowy, upadek wolnoci. Jestem w ko-

pocie o tyle wikszym, e wiem, i wielu z naszych po-

sów, spuszczajc si na moje zdanie, tak wotowa bd
jak ja...« ^)

T o wanie, tego rodzaju brzemi odpowiedzial-

noci zwikszao si coraz bardziej, w miar, jak rós

wpyw ojca po pierwszych jego w Sejmie wystpieniach,

przedewszystkiem wród polskich posów, z czasem u obcych

take, którzy coraz wicej na jego zdanie si ogldali. Po

kilku tygodniach nasta kulminacyjny punkt jego wpywu;
po wypadkach 6-go padziernika, po zajciu krzesa pr-

ydyalnego: magnetyzowa wszystkich jego spokój w za-

mcie, w którym tracili gow, miara, zimna krew przy

gorcem, niepodzielnie swym ideaom oddanem sercu; jego

sd, jego postpowanie byo bussol dla kolegów, gdy tra-

cc oryentacy w zawiem pooeniu, mieli niezomn
ufno w jego rozumie i charakterze — w jego sumieniu.

Postawa Sejmu w padzierniku 1848, w 25 dniach perma-

nencyi, to jego gównie — miao rzec mona — dzieo.

1) Ob. niej str. 24.
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wybitnie nacechowane pitnem jego indywidualnoci ^). Ni-

komu si nie narzuca ze swojem zdaniem, z umysu i za-

sady, a strzegc na Itrzele swem prezydyalnem wityci
w swem rozumieniu obowizlców cisej bezstronnoci, móg
uciodzi na zewntrz jedynie za Icierownika sejmowych

obrad, mistrza, co prawda, w penieniu swych cikich za-

da, dziki jurydycznej precyzyi, z jak wród sprzecz-

nych zda, wniosków, niezliczonych poprawek, potrafi

zawsze rozwika najzawilsze kwestye i w gosowaniu wy-

doby na jaw rzetelny wyraz przekona zgromadzenia. *)

*) Por. niej str. XLIX. przyp. 1.

«) Por. niej str. 217, 219, 234—236, oraz 143, 144, 151. Zaró-

wno w r. 1848 i 1849 jak i w latach 1881-1893, gdy ojciec by pre-

zydentem Izby poselskiej w Radzie Pastwa, podziwiano pewszechnie

jego technik w kierowaniu obradami. Ku schykowi jego prezyden-

tury, po roku 1890, gdy przekroczy 80-ty rok ycia i po raz trzeci

z rzdu zosta wybrany prezydentem Izby, nie mogem pozby si
troski, e mimo rzadkiej w tym wieku czerstwoci, si mu wkrótce

zabraknie, on za sam nie bdzie tego spostrzega. Jako jedyny na-

ówczas yjcy syn, poczuwaem si do obowizku ustrzec go od

przykroci, jakie go w takim razie czekay, i staraem si nakoni
go zawczasu do ustpienia. Godzi si te nadmieni, e bezstron-

no jego na stanowisku prezydenta dawaa czsto powód do nieza-

.

dowolenia czonkom ówczesnego rzdu, którz}^ yczyli sobie nieraz,

by w kierownictwie obrad wicej liczy si z jego intencyami i za-

rzucali mu »brak energii«, »widoczny — jak mówiono — objaw po-

czynajcej si zgrzybiaoci*. Bya to era Taaffego i Dunajewskiego;

i ojciec popiera caem sercem ówczesny gabinet, ile to nie byo
w kolizyi z obowizkami prezydenta Izby, i wszyscymy pragnli

oszczdza ministerstwu Avszelliich trudnoci. Starajc si zatem na-

koni ojca do ustpienia, kierowaem si przedewszystkiem S3aiow-

skim obowizkiem, mniemaem jednak, e speniam zarazem obo-

wizek obywatelski — oba cikie, poniewa ojciec mia tyle jeszcze

ufnoci w niespoytych siach, e byo to rzecz niezmiernie bole-

sn, t ufno w nim zachwia, choby pod jakimbd pozorem.

Przekonaem si wówczas dowodnie, jaka bya w Izbie opinia o jego

»niezrównanej* — jak si wyraano — »fenomenalnej* technice

w kierowaniu obrad; twierdzono, e to byoby wprost wielkieni

»nieszczciem «, jeliby zoy prezydyum. Zaniechaem wobec tego
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Prezydowa i wykonywa uchway sejmU; podpisywa ma-

nifesty jego i prolvlamacye, zmierzajce do ratowania wol-

noci Tronu, pastwa ^). Dyktatorem go jednak nazwano

w tycti dniaci padziernikowyci, nie bez pewnej susz-

noci — »nie susznie « — pisa on sam — »albowiem wa-
nie nadzwyczajnie uwaamy, by Sejm w niczem granicy

swego powoania nie przekroczy « *). Musia jednak Sejm

obj chwilowo w Wiedniu pewien rodzaj dyktatury, w Sej-

mie za by prezydent poniekd dyktatorem, cho o to

nie zabiega, si faktów, powagi, jak posiad, uroku^

który wywiera. Wszystkie waniejsze wnioski wychodziy

formalnie od Wydziau Nieustajcego, który wybrano

w pierwszym dniu permanencyi, 6-go padziernika "^); Wy-
dzia Nieustajcy wypracowa projekty odezw i manifestów.

Ojciec nie nalea do Wydziau Nieustajcego: nie pozw
lao mu na to stanowisko prezydenta Izby; sam mecha-

nizm obrad sejmowych stanowi kolizy nie do przezwy-

cienia, równoczenie bowiem z posiedzeniami Izby odby-

way si sesye Wydziau, w do obojtnych nawet czsto

przedmiotach, dopóki Wydzia nie pojawi si w sali, by

zoy sprawozdanie. Mimo to by ojciec dusz Wydziau
Nieustajcego, porozumiewa si z nim cigle, bywa na

jego sesyach, o ile nie odbyway si równoczenie z posie-

dzeniami Izby, nigdy bowiem nie opuszcza krzesa pre-

zydyalnego, nigdy go nie odstpi wiceprezydentowi, wie-

dzc dobrze, e sw czujnoci i powag zapobiegnie nie

wczesnym zapdom krewkoci albo zdenerwowania, które

wszystko mogy na szwank narazi *). Wydzia Nieusta-

przedwczesnych zabiegów i dopiero z pocztkiem 1893, gdy 83 -le-

tniemu starcowi ju i such zacz nie dopisywa, namówiem go

do ustpienia.

O Ob. niej Dodatlii Nr. 10 str. 31 nn.

2) Ob. niej str. 85.

'») Ob. niej str. 71, przyp. 1 i str. 75, przyp- 2.

*) Tak te midzy innemi na posiedzeniu 24 padziernika

-krci kark« — jak sam si wyraa — wnioskowi w sprawie od-
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jacy liczy si przedewszystkiem ze zdaniem prezydenta,

i nic z niego nie wychodzio, co wprzód nie uzyskao jego

aprobaty, w najwaniejszyci kwestyach nie miao pitna

jego inicyatywy; on te osobist odpowiedzialnoci pokry-

wa wszelkie dziaania Sejmu. Szczytu dosiga ta dobro-

wolnie przeze przyjta odpowiedzialno, gdy po 25-tym

padziernika, odebrawszy manifest cesarski o prorogacyi

Sejmu, nie przerwa obrad i dalej niemi kierowa, oczeku-

jc — nie bez pewnej nawet sofistycznej poniekd inter-

pretacyi tego dokumentu — odpowiedzi Cesarza na poczy-

nione przedstawienia sejmu. »Co si tyczy prorogacyi -

pisa 30 padziernika — mówi Sejm, e chocia Cesarz go

prorogowal. Sejm rozej si jednak nie moe, poniewa
ja, jako prezydent nie wyrzekem jeszcze tej prorogacyi.

Tak to niby na mnie wal odpowiedzialno, e Sejm jesz-

cze obraduje, ja za t odpowiedzialno przyjmuj bez

obawy, albowiem czyni to, co mi sumienie i prawo na-

kazuje « ^).

Zmys prawniczy móg si zawaha, czy z poj
prawa publicznego wynika ten imperatyw kategoryczny;

sumienie nakazywao prezydentowi » konstytuanty « tak

a nie^ inaczej postpi, póki nie zgasa ostatnia iskra

nadziei, e Sejm swoj postaw, pen godnoci, miary.

sdzenia dynastyi od tronu austryackiego, nie dopuciwszy go do

formalnego traktowania. Po dugiej i zacitej utarczce z wniosko-

dawc (na trybunie prezydyalnej, podczas sprawozdania Schuselki,

skadanego imieniem Wydziau Nieustajcego) odwiód go nietylko

od szalonego zamiaru, ale zniewoli do milczenia, tak e nic o tej

sprawie nie dotaro do wiadomoci innyci posów i caa rzecz pozo-

staa pokryta tajemnic, a do mierci wnioskodawc}^, poczem
Av zmienionych zupenie okolicznociach ojciec zaniecha dalszego

zachowywania tajemnicy. Por. Widmann 1. c. str. 490—492. O tym
epizodzie syszaem nieraz z ust ojca. Nie brako innych podobnych,

cho mniej drastycznych.

^) Ob. niej str. 115; wyjanienie tego stanowiska ob. Dodatek
Nr. 11, str. 342.
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rozwagi, udaremni zabiegi dworskiej »kamarylli«7 wyswobo-

'zi od niej cesarza Ferdynanda, utrzyma si w stolicy,

Lali j od pomsty reakcyjnych ywioów.
Gdy te nadzieje ostatecznie zawiody, po przeniesie-

niu Sejmu do Kromierzya, nazwisko ojca stao si od razu

sztandarem. Przy niem stana poowa Sejmu zoona prze-

wanie z posów, którzy wytwali w oblonej stolicy, wierna

trdycyom wiedeskiej permanencyi; jdro drugiej poowy
stanowi obóz, który po 6-padziernika nie bra udziau

w obradach Sejmu a nastpnie pitnowa je jalio »rewo-

lucyjne«, co najmniej nielegalne, Icaiserlicher ais Kaiser

Ferdinancl, on bowiem uzna legalno Sejmu w czasie

permanencyi i stwierdzi to publicznie po kilka razy.

W »konstytuancie » ponawiano co miesic wybór prezydyum;

pierwszy wic wybór po przeniesieniu obrad do Kromie-

rzya mia nadzwyczajne, zasadnicze znaczenie. Widziano

w nim nietylko probierz si obu równych niemal liczb

obozów, ale zarazem manifestacy, dokd, w jaskim kie-

runku zwróc si dalsze prace konstytuanty w wanym
momencie, gdy wanie miay si zacz rozprawy nad

projektem praw zasadniczych, opracowanym przez Wy-
dzia konstytucyjny. Historycznym wypadkiem by zatem

w caem tego sowa znaczeniu wybór ojca 22 listopada.

Przygnbienie, jakie po nim zapanowao wród dworskiej

»kamarylli« % stao si zrozumiaem dopiero po dniach dzie-

siciu, gdy wiat dowiedzia si o fakcie »powszechno-dzie-

jowego znaczenia «, postanowionym ju od paru tygodni,

do ostatka nie przewidzianym przez nikogo poza szczup
grup wtajemniczonych osób. 2-go grudnia Ferdynand I

abdykowa, na tron wstpi Franciszek Józef, 18-letni ar-

cyksi, który bra po stryju spucizn bez inwentarza

jego zobowiza. Fakt ten oddziaa potnie na »konsty-

tuant»; stosunek si dwu obozów przesun si odrazu na

*) Por. niej str. 133, przyp. 1.
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przeciwn stron, co ujawni grudniowy wybór prezydyum:

20-go ojciec mój upad, zwyciy Strobaci, dawny pre-

zydent, który umkn z Wiednia 6-go padziernika. Rónica
wynosia 7 gosów; przed miesicem tylu wanie gosami
ojciec zwyciy Strobacia. Zacite byo jeszcze styczniowe

starcie, 20-go; gosowano 3 razy, w pierwszem gosowaniu

ojcu brako 13 gosów do wikszoci, w 3-cim cilejszym

wyborze otrzyma 201, Strobaci 104. Lutowy wybór, 23-gOy

ostatni przed rozwizaniem Sejmu, by ju wspaniaym
tryumfem ojca: na 312 gosów on mia 298, Strobaci 4;

rozstrzelio si 11 gosów malkontentów, którzy nie chcieli

na adnego z nicli gosowa *).

Jednomylny ten niemal wybór by jednak ju tym
razem osobistym raczej tryumfem, ni zwycistwem sztan-

daru, jak jeszcze przed miesicem, a zwaszcza w listo-

padzie ^). Przeciwny obóz zaniecia wszelkich, daremnych—
jak si przekonano — wysików, by »padziernikowego*

prezydenta obali, »prezydenta rewolucyjnego*, który ca-

lem swojem postpowaniem przeczy wymownie temu zja-

dliwemu przezwisku i coraz wiksze u wszystkich stronnictw

O Ob. niej str, 162, 195—196, 223.

2) Mogoby nasuwa si przypuszczenie, ze partya reakcyjna

umylnie zaniechaa w lutym 1849 zabiegów przeciw wyborowi ojca,

gdy jeszcze w styczniu tak usilnie staraa si przeprowadzi wybór
Strobacha, a to wskutek wslfazówek ministerstwa, które — jak monaby
mniema — ju w poowie lutego nosio si z myl rozwizania

Sejmu i woao: »rozpdzi« go pod »rewolucyjnym*, nie pod »mini-

steryalnym« prezydentem. Byoby to jednak bdne przypuszczenie.

Jeeli ojciec nie wierzy pogoskom o zamiarze rozwizania Sejmu
(por. str. 175, 177, 187, 206, 210, 212, 214, 220, 223, 226, 227, 229,

233), monaby to uwaa za objaw cechujcego go optymizmu. Ochoty

tej nie braldo od samegopocztkugabinetowi Schwarzenberga,'wszystko
jednak przeciw temu przemawia, jakoby z góry od paru tygodni

oznaczony by termin rozwizania na czas midzy 20 -tym lutego

a 20-tym marca; zdaje si, e decyzya zapada rzeczywicie do niespo-

dzianie wskutek mylnych wiadomoci z wgierskiego teatru wojny,

por. niej str. 240, 244. Zreszt, gdyby nawet ministerstwo w polo-
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;.jednywa sobie uznanie. Nietylko jednak uznanie^ za bez-

stronne a pod wzgldem technicznym doskonale kierowa-

nie obrad — miao rzec mona: wszdzie, wród wszyst-

kich stronnictw, u swoich i u obcych, u zwolenników i prze-

ciwników, zdobywa sobie serca, nie zabiegajc o to. Za-

wdzicza to za jednemu z gównych rysów charakteru,

który wówczas i po 40 latach przyczynia si niezmiernie

do jego powodzenia na stanowisku prezydenta Izby —
w ogólnoci natomiast raczej go ubezwadnia w yciu pu-

blicznem, ograniczajc istotne powodzenie do przelotnych

wyjtkowych momentów. Kto go zna, przyzna: dziwna

w nim bya wiara w »dobr wiar « drugich, i co szo za

tem, rzadka u politycznych ludzi tolerancya przekona,

które sam zwalcza z wielk si przekonania, nigdy nie

skonny do kompromisu, tem ywsz niemal do przeciwni-

ków odczuwajc sympaty, im wicej u nich spotka —
lub myla, e spotyka — szczeroci przekonania, bez

wzgldu na interes, na korzy osobist. Nil^ogo z góry

nie podejrzywa o nizkie, osobiste pobudki; dopiero, gdy

dopatrzy si takich mtów — co rzadko si zdarzao

ii nigdy chyba z pokrzywdzeniem drugiego choby w wa-
snej opinii — dopiero wtedy wydawa ostry, potpiajcy
wyrok, w wasnem jednak sumieniu, nie obwieszczajc

go na zewntrz, czasem moe nawet nie bez pewnej

szkody dla rzeczy. Bya w tem niezawodnie pewna czu-o sumienia: moe obawa, e móg si przecie myli.

Zimnym by tylko dla takich ludzi, unika ich, niechtnie

nawet o nich mówi. Jeeli to kto nazwie wad u ma

wie lutego kierowao si co do wyboru sejmowego prezydyura za-

miarem rychego rozwizania Sejmu, wypadoby mu raczej dooy
wszelkich stara, by wybrano prezydenta, któryby wobec tego faktu

zaj dogodn dla gabinetu postaw, czego po ojcu nie mona si
byo spodziewa. Przebieg tego faktu dnia 7 marca okaza rzeczy-

wicie, ile kopotów byby sobie rzd oszczdzi, gdyby kto inny

by prezydentem, por. Widmann 1. c. 746—751.
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stanu, czowieka czynu, i wielk wad — nie bdziemy
si spiera; ze taka atwowierno typowa, z której ni-

gdy si nie wyleczy, bya mu czsto wielk zapor
w politycznem dziaaniu — przyznamy bez wahania.

W tym rysie ciarakteru by jednak gówny sekret

jego popularnoci, o któr nigdy si nie dobija. Ceni j,
przyjmowa z upodobaniem, nie lekceway; nie z rachuby,

z oportunizmu, ale z tej samej potrzeby serca, dla której

ludzk przyja ceni nad wszystkie inne ziemskie dobra.

Mia jednak zawsze, od samego pocztku, wrodzony, szczery

wstrt do popularnoci w pospolitem tego sowa znaczeniu.

»Piszesz« — zwierza si onie w pocztkach sejmowej

sesyi — »e Ci mówi, jako tu mam by powszechnie po-

waany. Moja kochana, bd i na to przygotowana, e na

mnie psy wiesza bd; opinia publiczna nie zawsze jest

sprawiedliwa. Jedyna w tym wzgldzie pociecha — czyste

sumienie. Tak n. p. jestem najmocniej przekonany, e Dobl-

hoff najuczciwszy czowiek pod socem, cho nie do
jenialny na takie czasy, a jak go teraz szkaluj. Borrosch

mia tymi dniami wietny Fakel^ug — a bardzobym si
musia myli, jeeli za par tygodni moe nie bdzie mia
koci muzyk. Tak n. p. ju teraz liberalni Niemcy [dus-

serste Linke) gniewaj si troch na mnie, e przy kwe-

styi o sankcyi wotówaem jak ministrowie. Na to nie trza

si oglda, tylko zawsze i za przekonaniem i sumieniem

a trudno si kademu wytumaczy « ^) . .

.

Wyrozumiao dla przeciwnych przekona, trzyma-

jca na wodzy nietylko lekko sdu o ludziach, ale i wszelki

rozmach zacietrzewienia w kierunku, któremu sam hodo-

wa — ten wybitny, znamienny rys charakteru wypywa
przedewszystkiem z caej psychicznej organizacyi, wiza
si cile z dobroci serca, z nieprzecenianiem samego sie-

bie, z pogod duszy, która mu tyle serc podbijaa. Na ta-

1) Ob. niej str. 37.
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kiem jednak podou psychicznem rys ten nabra wyrazi-

stocij ustali si w tej szkole publicznego ycia, jak dla

ojca — nie dla kadego ze wspóspiskowców — bya w la-

rach modoci organizacya konspiracyjna. Tam ciera si
na ostre z czerwonymi radykaami pokroju Malinowskich,

Dembowskich i Winiowskich — przez cae ycie jednak

zachowa o nich dobre wspomnienie, wdziczne, bo przez

nich z Gralicyanina sta si Polakiem. Od nich samych, od na-

mitnych emisaryuszy wersalskiej »Centralizacyi«, wszystko

móg przej, tylko nie instynkt miary, nie tolerancy dla

zasad przeciwnika. To jednak mia wrodzone, walczc za
z nimi, z ich utopiami, z propagand doktryny, której ci lu-

dzie wszystko powicali, przejmowa si szacunkiem, nie-

raz podziwem dla ich powice, wyrzeczenia si siebie,

i przywyka odrónia przekonania od ludzi, tamte zwal-

cza, a tych powaa.
Z t tolerancy wobec przekona przeciwnika, ojciec

by do odosobnionem zjawiskiem wród sejmowych kole-

gów 1848-go roku; ówczesna atmosfera nie sprzyjaa ta-

kiemu usposobieniu. Haso wolnoci dziaao jak morfina;

podniecajc i zaostrzajc polityczn namitno, agodzio
lub usypiao antagonizmy narodowe i wyznaniowe; za to

midzy obozem liberalnym a reakcyjnym rozwara si g-
boka, niewyrównana przepa, nad któr tylko osobista

ambicya budowaa niekiedy lizkie kadki i mostki, dza
karyery, bez gbszych lub adnych zasad, zabezpieczajc

przezorne jednostki na jedn i drug stron, by zyska
osobicie, jakkolwiek si rzecz rozstrzygnie. Na ogó
nie byo wyrozumienia dla ludzi o przeciwnej opinii; je-

den obóz mia przeciwników za podych serwilistów —
drugi za demagogów bez czci i wiary, dnych wasnego
wyniesienia si na ruinie porzdku spoecznego, lub co naj-

wicej za obudników; odgrywajcych tylko do czasu ko-

medy umiarkowania, za najniebezpieczniejszych rewolu-

cyonistów. Nie brako ani jednych, ani drugich i trzecich,
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bez skrupuów, bez sumienia. Dzi jednak mona spokojniej

sdzi aktorów ówczesnego dramatu i w oddaleniu lat 60-ciu

atwiej odda sprawiedliwo czystym pobudkom, co ich

cigny do przeciwnych obozów, wielu pomidzy nimi —
z uczciwych na ogó ludzi, a zalepionych w jednym albo

drugim kierunku tworzc obu stron jdro. Wród osawi
nych »reakcjonistów«, »szwarcgelberów« 48-go roku, na

pitnowanych przez ówczesn opini i ustalon póniej

tradycy, nie brako zacnych, z przekonania oddanych

upadajcej sprawie, w której nie umieli rozróni rdzy od

metalu i za rdz, sam metal poerajc, kruszyli kopi
z zaciekoci, szkodliwsz dla wasnego sztandaru od naj-

zacitszej napaci przeciwników. W listach ojca czste

spotyka si o nich wzmianki na kadym kroku, z tak

rzdkiem wówczas uznaniem dla zalet ich charakteru,

zawsze z zastrzeeniami, e jest ich przeciw^nikiem w po-

litycznych zapatrywaniach. Wierzy w ich *dobr wiar «,

a cho czsto si myli, na ogó podobno sdzi o ludziach

trafniej i od przyjació i przeciwników\

V.

»Franciszek Smolka, cho pochodzi z pónocy, natura

o krwi gorcej, by urodzonym rewolucyonist« *). T^ak
charakterystyk ojca skreli przed kilku laty jeden z osta-

tnich epigonów 48-go roku, niedawno zmary Józef Helfert,

*) Helfert, Erlebnisse und Erinnerungeii , Die Kultur 1901,

str. 5: »Franz Smolka, trotz seiner nordischen Herkunft eine heiss-

bliitige Natur, war vom Haus aus Revolutionar« . Tu przytacza

w niemieckim przekadzie sowa listu ojca z 29 padziernika 1848,

podczas oblenia Wiednia i bombardowania przez Windiscigriltza,

ob. niej str. 112: »uwaam zawsze bardzo, aby mi nic si nie stao,

bo gdyby nie to, znajdowabym si niezawodnie midzy bijcymi
si — tak mnie tam cignie «. Wyrwane ze zwizku caego listu,

mog si te sowa wydawa poparciem skrelonej przez Helferta

charakterystyki; w zwizku z caoci a na tle ówczesnej sytuacyi
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ojmowy jego kolega w Wiedniu i Kromierzyu, podsekre-

tarz stanu w reakcyjnym gabinecie Schwarzenberga. Taka
bya opinia reakcyjnych ywioów, mimo wszelkiego uzna-

nia za bezstronno na prezydyalnem krzele i za roztro-

pno, mskie umiarkowanie w chaosie padziernikowych

wypadków. Helfert, który go przey, nie waha si wy-
razi takiego sdu po jego mierci, mimo roku 6I-go, 68-go,

; uzasadnionego sdu o wojskowej akcyi przeciw oblonemu Wie-
dniowi, nie wystarcz chyba do stwierdzenia jej susznoci, wbrew
ogólnemu tonowi listów ojca", nacechowanych wanie ow » zimn
krwi«, któr w nim powszechnie podziwiano wród tych wstrzsa-

jcych wypadków. Czy kogo cigno w ówczesnem pooeniu na

plac zbrojnej walki, czy te ceni sobie spokój i osobiste bezpie-

czestwo, to mona zreszt uwaa za rzecz temperamentu, nie ma-

jc nic wspólnego z gorc czy zimn krwi. Temperament Hel-

ferta odsania si charakterystycznie w tyche jego wspomnieniach

Aus dem Oktober 1848« 1. c. str. 186 nn. Tem godniejsze uwagi, co

Helfert pisze o ojcu bezporednio po przytoczonej charakterystyce,

nie bez pewnej z ni sprzecznoci: »Allein er bekampfte seine Na-

tur, er hielt in der Stellung aus, die ihm das Vertrauen seiner Mit-

\bgeordneten angewiesen hatte, und kam den mit dieser Stellung

rbundenen Obliegenheiten gewissenhaft nach. In der Tat, Gerech-

iigkeit und Wahrheitsliebe gebieten anzuerkennen, dass der All-

Minister Krauss (por. niej str. 100, 105 i t. d.) und der vorsitzende

Leiter des Wiener Rumpfparlamentes Smolka gerade dadurch, dass

iie auf ihren Posten ausharrten, unabsehbares Unheil von der Stadt,

ja von der Monarchie abgewendet haben. Denken wir uns den Reichs-

tag weg, welchen Smolka mit Klugheit und massvoller Euhe von

extremen Massregeln abzuhalten wusste, und denken wir uns Baron

Philipp Krauss weg, der in seiner Person die ganze Regierung re-

prasentierte und dies mit ebenso grosser Umsicht ais Geschicklichkeit

durchzuflihren wusste, so lasst sich gar nich absehen, was aus Wien,

was aus Oesterreich, was aus ganz Mittel-Europa geworden ware.

Entweder gewann das Proletariat die Oberhand und es entstand eine

der wildesten Art Anarchie oder ein entschlossener Revolutionar riss

die Gewalt an sich und fiihrte eine Schreckensregierung ein, die

vor keinem Blutbad zuriickschauderte. Es gab Manner in. Wien,

selbst unter den Abgeordneten, die man solcher Handlungen fahig

halten konnte!«

DZIENNIK FR. SMOLKI IV
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80go i nastpnych; sn nie zatary si w zgrzybiaym

wieku potne, ostre, modociane wraenia 48-go roku.

A zna wyjtki z listów ojca, z tych samych, które tu

wydajemy — które oddane w rce czytelnika jako cao
wspóczesnych doniesie, wyzna, zwierze, autentyczny

materya do rozpoznawania politycznego credo, jasno stwier

dz, wymownie, jak mylne o niem wyobraenie byo z

korzenione u przeciwników ojca.

Wstpowa, co prawda, na parlamentarn widowni

z tak mniej wicej u biurokracyi opini, jakiej wiadectwo

Helfert mu wystawi po 60 latach. Starano si przeciw

jego wyborowi inscenizowa protest chopów analfabetów

lubaczowskiego okrgu, a w akcie tym nazwano go begna-

Ugter Hochverrdter, weder Aristokrat noh Demokrata

sondern ein reeller Repuhlikaner ^). W Kromierzyu za
byy minister Doblhoff, zapraszajc na bankiet 38 przed-

stawicieli rónych odcieni politycznych, wybra trzech pol

skich posów: »byem ja (umiarkowany)* — pisze ojciec —
»Ziemiakowski (wcieky), Machalski reakcyonista« ^). I sam
wic przyznaje sobie t barw i inni go ju wówczas tak

oceniali, cho to byo za prezydyum Strobacha, po upadku

przy grudniowym wyborze, par dni przed styczniowem

zwycistwem. Zapewne,w cigu pó roku sejmowych obrad

—

i jakich obrad — polityczne opinie ustaliy si w nim na

linii umiarkowania. Sam pisze w grudniu: »Jest to sejmo-

wanie — jakkolwiek teraz mizerne — tak nieocenion

szko w kadym wzgldzie wziwszy, jaka si drugi raz

w yciu nie trafi ^)!« I w samych jednak pocztkach mia
si z zarzutu republikaskich dnoci; nie bez pewnej

moe teoretycznej saboci dla republiki, typowej u ludzi

48-go roku, mia je w Austryi za szalon utopi, w dyna-

sty! widzia ostoj bytu Austryi, szczcia jej ludów na

^) Ob. niej str. 7

«) Ob. niej str. 191; por. str. 156.

') Ob. niej str. 175.
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luncie konstytucyjnym; do »biednego« cesarza Ferdynanda

zu szczer, yw sympaty, któr tylekro w listach

\ eh stwierdza. Nikt nie bdzie si dziwi, e w ówcze-

lych okolicznociach, w grudniu 1848, nie wita z entu-

zyazmem jego modocianego nastpcy, wzgldem którego

póniej nikt nie przecign go w gorcem, ca dusz
przenikajcem uczuciu.

Posdzeniom o radykalizm zada kam pierwsz sw
mow w Sejmie, któr potrafi Izb porwa, cho na mó-

wnic wstpujc, dobrze czu, e »si puszcza na bardzo

niebezpieczne pole« ^). Daleki od wszelkiego radykalizmu,

politycznego i spoecznego, wierny zasadom, któremi prze-

j si w modzieczych, konspiracyjnych latach, by im
dochowa wiernoci przez cae ycie, na jednem polu po-

suwa si do skrajnoci: w radykalnym pogldzie na kwe-

stye narodowe. Da tego dowód w swej drugiej mowie,

21 sierpnia, o kwestyi woskiej, gdy miao, niemal zu-

chwale skruszy kopi za wolno Woch, za Lombardy
i Wenecy. W kilka dni po zajciu Medyolanu przez Ra-

detzkiego nie waha si powiedzie wród krzyków obu-

rzenia i rosncego niepokoju w Izbie: »Wedug mnie nic

innego nie pozostaje, jak rozwiza kwesty wosk w taki

sposób, aby z Wochów uczyni sprzyjajcych nam ssia-

dów* ^). Wycofanie si Austryi z pówyspu apeniskiego

uwaa przedewszystkiem za postulat sprawiedliwoci, za-

razem jednak i za warunek takiej konsolidacyi pastwa,
w której dla wszystkich narodów pod berem Austryi

nastanie era równouprawnienia, pokojowego wspóycia,
swobodnego rozwoju skadajcych je historyczno-narodo-

wych indywidualnoci. Ich federacya, silnie spojona wzem
dynastycznym: to program, któremu torowa drog w Wy-
dziale konstytucyjnym, zjednywa zwolenników w dysku-

*) Ob. niej str. 16; por. wyej str. XIV.

2) Ob. niej str. 306.

IV*
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syach politycznych. W tym duchu mówi w Izbie 8 sty

cznia 1849: »Dajcie ludom zjednoczonym pod berem Austryi

swobody, zastosowane do ich odrbnycli potrzeb i do wy-

maga ducha czasu — szanujcie ich narodow samoistnoó

ile to da si tylko pogodzi z interesem caoci pastwa —
nie krpujcie ich w swobodnym rozwoju na szlakach, wy
tknitych ich przeszoci — pozostawcie nienaruszone ichl

historyczne wspomnienia i liczcie si z temi wspomnieniami

jak na to zasuguj — a zbudujecie woln, siln, potn
Austry!« ') Przekonany, e na tej tylko drodze Austrya

moe si osta i spotnie, wierzc w tak jej przyszo
gotów do wszelkich za tak Austry powice, w niej dla

Polski jedyne widzia oparcie.

Raz tylko mówi w tym duchu na posiedzeniu Izby;

z pierwszej sposobnoci korzysta, gdy upad przy grudnio-

wym wyborze prezydyum i powróci w szeregi posów,

Na krzele prezydyalnem musia wyrzec si barwy poli

tycznej. Dane mu jednak byo na tem stanowisku rozwi-n szczegóowo zasady swego programu politycznego, gdy

w padzierniku nastaa kombinacya, w której byo mo-

liwe jego wstpienie do gabinetu, w charakterze ministra

sprawiedliwoci. Przelotny to by moment; czy byby rze

czywicie zosta ministrem, gdyby nie postawi warunków
które byy nie do przyjcia — trudno sdzi w braku do.

kadnych, dokumentalnych róde. To pewne, e mu ofiaro-

wano ministeryaln tek, on za odmówi a odmow t
przybra w form programu politycznego, owiadczajc, e
mógby wstpi tylko do ministerstwa, któreby si godzio

na zasadnicze punkta jego programu^).

Przelotna kombinacya, w której ojcu ofiarowano mi

1) Ob. str. 351.

^) Ob. str. 76, 88. W przytoczonych listach z 9 i 16 padzier-
nika 1848 ojciec pisze jedynie o odmowie. O programie, który przy

tej sposobnoci rozwin, syszaem nieraz z jego ust. Klasyczne

o tem wasne jego wiadectwo w mowie wypowiedzianej w sejmie
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listeryaln tek, mina szybko w miar, jak bray gór
>rdy reakcyjne, ustalone z zajciem Wiednia przez Win-

disctigratza, odkd na czele nowego gabinetu stan Schwar-

zenberg. Pokus do kompromisów z przekonaniami nie brako
jednak i póniej jeszcze, jak od samych pocztków »kon-

stytuanty«, gdy uporczywie utrzymywaa si pogoska
o zamierzonej nominacyi ojca na prezesa apelacyi we Lwowie
Widzia pouczajce przykady kompromisów, nie tylko ta-

kie, gdzie mimo optymizmu w sdzie o ludziach nie móg
nie widzie odstpstwa zasad, marnego zaprzedania. Po-

uczajce byy inne przykady; nie brako takich, co nie bez

> dobrej wiary « po rzdowe posady sigali, na razie w myli,
e nowa era wymaga nowych ludzi na tych stanowiskach,

e na nich potrafi suy sprawie bez zaparcia si swych
przekona, a wszedszy w karby ówczesnej biurokracyi,

nie wytrzymali próby charakteru. Dla ojca byy to przy-

kady odstraszajce: wiadom tego, e w danym razie

zwycisko przetrwaby prób, nie chcia bezwarunkowo

porzuca posterunku, na którym z poytkiem dziaa, prze-

widujc, e w zamian mógby by wystawiony na roz-

liczne kolizye i rzuciby zapewne ofiarowany urzd, co

w jego pooeniu byoby' cik ofiar. Walka z trudno-

ciami materyalnemi musiaa w nim obudza i utrzymy-

wa szczególn pod tym wzgldem draliwo sumienia.

»Dyktator«, jak zwano go w padzierniku, z prze-

ksem czy z zachwytem, nie mia od wyjazdu ze Lwowa
innych dochodów oprócz dyet poselskich, 200 fi. miesicznie, ^)

których poow posya onie na utrzymanie rodziny, drug

lwowskim 21 sierpnia 1868, ob. Wniosek posa Franciszka Smolki

postawiony na 2 sesyi 2 peryodu Sejmu galicyjskiego i mowy jego

miane z tego powodu wedug stenograficznych sprawozda. Lwów
1868, str. 26.

*) Po wyjciu z wizienia ojciec pracowa u adwokata Roda-

kowskiego; zarobek ten usta gdy* po wyjedzie na kongres so-

wiaski, przyj nastpnie mandat poselski i pozosta w Wiedniu.
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poow nie bez trudnoci opdzajc osobiste potrzeby. Na'^

wniosek lwowskiej Izby adwokackiej, bez stara z jego
;

strony, nawet bez jego wiedzy, przywrócono, mu wprawdzie

adwokatur *); w tej uprzejmoci Bacha by moe skryty

zamiar, eby go skusi do zoenia mandatu dla rozpocz-

cia zarobkowej pracy we Lwowie. Pozosta jednak w Wiedniu,

nie wiedzc, czy bdzie móg korzysta z odzyskanej ad-

wokatury, gdy pozostawi rzecz w zawieszeniu. W wyda-

nych tutaj listach, usuwajc z nich balast spraw osobistych,

pozostawiem dla ilustracyi do drastacznych ustpów,

które wiadcz wymownie, jak trudno byo wyy i jemu

i rodzinie, jakie co do przyszoci gryzy go troski. »Dobrze

masz, moja droga, e menaujesz«, pisze 19 wrzenia. »Nie

spodziewam si bowiem, aby mi moje postpowanie jakie

korzyci przynioso. Moe i ndznie zginiemy, zawsze je-

dnak z czystem sumieniem; tak te, z drugiej strony, prze-

konany jestem, e bybym dzi ju znaczn jak posad
mie móg, gdyby mnie na tem byo zaleao, gdybym si
o to by postara — ale moe i zaprzeda. Wol jednak

drwa rba i Was w biedzie widzie, coby dla mnie byo
najboleniejszem, nieli pozbawi si niezawisoci mego
przekonania* *). W dwa miesice za potem, po najdrastycz-

niejszych kuszeniach, po pierwszym w Kromierzyu wybo-

rze na prezydenta, który w caej monarchii i za jej gra-

nicami piorunujce wywar wraenie, pisa 22 listopada

z cechujc go zawsze prostot: »Zaczynaj mi teraz od-

dawa honory, w sposób, jak gdyby chcieli naprawi, co

przeciw godnoci Sejmu i mego stanowiska wykroczyli «...

Nastpuj rozmaite szczegóy, poczem: »Widz, e mi nie-

którzy strasznie tych honorów zazdraszczaj, a mnie si

^) Ob. str. 21 5 dalej str. 22 charakterystyczny ustp, nacecho-

wany zakopotaniem, co pocz wobec tego faworu ministeryalnego.

2) Str. 48; por. równie wród ustpów podobnej treci, z któ-

rych wiele, jako zbyteczne, opuszczono w niniejszem wydaniu, zwa-
szcza str. 246.
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tylko miesznem wydaje, e takiemu biedakowi nadskakuj,

co sobie nie ma za co surduta sprawi « ^)

Uchybioby pamici mojego ojca, gdyby kto chcia

to podkrela, e w takiem pooeniu nie uleg rozmaitym

pokusom, poczwszy od ponty urzdowych stanowisk,

gdzie niejeden móg si ostatecznie w » dobrej wierze* za-

waha, a do drastycznego epizodu z jakim zagadkowym
porednikiem, który mu w padzierniku 1848 ofiarowa

najpierw wysoki urzd a po odmowie — krociow sum ^).

Co jednak uwagi godne, e te przynty, którym nie byo
trudno si oprze, nie wytrciy go z równowagi, nie pchny
mimowolnie w przeciwnym kierunku. I to bywao wówczas:

nierzadkie nawet zjawisko u ludzi prawych, o draliwem
sumieniu, wród sabego na ogó wyrobienia politycznego,

przy lunym zwizku klubowej organizacyi stronnictw.

Polskich posów nie krpowaa wcale zasada solidarnoci

i nieraz grono ich rozbijao si w gosowaniu. Zapalna

atmosfera, przesycona obaw intryg »kamarylli«, sprzyjaa

czsto dezoryentacyi: co cho zdaleka trcio woni »re-

akcyi«, atwo przeciwko sobie wyzywao nieuzasadnione

zacietrzewienie. Im wicej za widziano oczywistych obja-

wów tchórzostwa czy chwiejnoci, wyranego wreszcie od-

stpstwa, tem bardziej zacni, uczciwi ludzie obawiali si

posdzenia, e ulegaj presyi lub pontom karyery; w wa-
snem nawet sumieniu nie mogli pozby si wtpliwoci,

w rónych zawiych okolicznociach, czy godzi si i
przeciw »radykalnemu «, jak podówczas mówiono, prdowi.

Temu niebezpieczestwu ojciec umia stawi czoo w Wie-

dniu i Kromierzyu, czem ciga na siebie nieraz nieza-

dowolenie gorcych nawet zwolenników i wielbicieli. A tru-

») Str. 140.

2) Ob. Widmann 1. c. str. 487—489: nieraz syszaem opowiada-

nie o tym epizodzie z wasnych ust ojca: kto by owym »poredni-

kiem«, niewiadomo i ojciec tego nie wiedzia ani wówczas w pa-

dzierniku 1848 nie stara sie dowiedzie.
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dniej mu byo moe ni innym utrzyma si na linii, wy-

tknitej trzewoci sdu, gdy instynktowy wstrt widoków

wietnej karyery strci z tej linii niejednego z przyjació^

mniej na pokusy wystawionego, moe i z równie wytra-

wnem zdaniem, lecz z nie tak silnie ugruntowan spokoj-

noci sumienia.

Najwiksz podobno prób przyszo mu przeby po

rozwizaniu Sejmu, w marcu 1849, gdy znalaz si w po-

oeniu, wymagajcem rzadkiego hartu, by znale w su-

mieniu wiato i drogowskaz. Mogo si zdawa, e obo-

wizek kae przezwyciy skrupuy co do przyjcia wy-
szego stanowiska w subie rzdowej, które nie trudno byo
mu wówczas posi, gdyby si o to stara albo da choby
do zrozumienia, e przyjmie bez zastrzee. Rzd by
w wielkich kopotach; pospieszono si z »rozpdzeniem

konstytuanty «, z konstytucy oktrojowan, która nie miaa
nigdy wej w ycie; pod wpywem nowych, niepomylnych

wieci z wgierskiego teatru wojny mnoyy si wtpli-

woci, czy to nie by przedwczesny krok, ryzykowny,

któryby naleao naprawi lub upikszy. W tej sytuacyi

miaoby wielk warto dla rzdu, dla systemu, który

mia zapanowa pod zudn firm Neii-Oesterreich: po-

zyska prezydenta rozwizanego Sejmu, do inwentarza

firmy wprowadzi popularne nazwisko, w caej Austryi

naówczas najpopularniejsze. Mira oktrojowanej konstytu-

cyi móg wyda si pontniejszym i realniejszym zwasz-

cza, gdyby na jego tle rysowaa si znana sylwetka z przy-

sowiowymi olbrzymimi wsami — nie na fotelu ministe-

ryalnym (o tem nie byo mowy), ale w harmonii z nowym
systemem na jakiemkolwiek wyszem stanowisku.

Ojciec ocenia trafnie sytuacy: nie wierzy, eby
oktrojowona konstytucy, jak mówi, »staa si prawd«.
Gdy jednak Stadion go wezwa do wspódziaania w na-

radach nad zasadami statutów krajowych, nad rozmaitymi

projektami, tyczcymi si przyszej organizacyi pastwa,
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Neu-Oesterreichs — mona byo istotnie uczu skrupuy

czy wolno usuwa si od tych zada, czy dobro sprawy

nie wymaga zblienia si do rzdu.

Wóz albo przewóz! Karyera albo przeladowanie!

W owietleniu takiej alternatywy przedstawiaa si przy-

szo. I w Kromierzyu jeszcze, w cigu paru dni po

brutalnem zamkniciu Sejmu, i w Wiedniu, dokd ojciec

uda si z Kromierzya, by tam oddawa akta sejmowe^

sfery rzdowe postpoway z nim na przemian to z nad-

zwyczajn, wyszukan grzecznoci, to znów daway po-

zna, e zachowanie si wybitnych aktorów padzierniko-

wego dramatu moe sta si jeszcze przedmiotem — co

najmniej dokuczliwych dochodze. Nie o niego tylko cho-

dzio; róne kroki, jakie rzd podj po rozpdzeniu Sejmu,

obliczono widocznie na teroryzowanie polityków zgasej »kon-

stytuanty*. W sam dzie zamknicia Sejmu kilku posów
aresztowano

;
przeciwko kilku innym , którzy umknli,

wszczto zaocznie ledztwo, zakoczone niejednym wyro-

kiem mierci. W tydzie po przyjedzie ojca do Wiednia,

20-go marca 1849, stracono na szubienicy trzech obwinio-

nych o zabójstwo Latoura 6-go padziernika; osobliwy

zbieg okolicznoci, wobec przyjazdu »padziernikowego

prezydenta «, bohaterskiego wprawdzie obrocy Latoura

przed rozwcieklonym tumem, o którym jednak w reak-

cyjnych koach nieustannie pomrukiwano, e w tym akcie

ludowej zemsty umacza rk. Wojskowe wadze nie szcz-

dziy mu szykan; wzywano go na komend placu, guber-

nator wojskowy kaza mu w cigu 24 godzin opuci Wie-

de, co póniej wyjaniono jako »nieporozumienie « — tego

samego dnia, kiedy by na proszonym obiedzie u ministra

Stadiona. Zewszd za, i w Kromierzyu jeszcze, i w Wie-

dniu, szczególnie za ze Lwowa dochodziy go ostrzeenia,

eby do Galicyi nie wraca; susznie czy te niesusznie,

obawiano si, e go tam, w oddaleniu od wadz central-

nych, spotka ten sam los, co Fischhofa, Prato, Kudlicha.
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aresztowanie. Moe za te przestrogi, cho dochodziy ojca

od yczliwych osób, byy wyrazem suggestyi, z góry id*

cej, by w nim wywoa podany nastrój pod znakiem:

wóz albo przewóz — bezpieczestwo, pomylno albo prze

ladowanie!

Jeli ojciec móg jakiekolwiek mie wtpliwoci, jak

si zachowa w tej sytuacyi, pozby si ich zupenie przez

dwa tygodnie pobytu w Wiedniu. Wbrew przestrogom

wróci do Lwowa i rozpocz na nowo praktyk awokack;
jedyna to bya zdobycz z roku 1848: odzyskanie rodków
ycia, które przed trzema laty odj mu wyrok mierci

po czteroletniem wizieniu; przekona si, e mia suszno,
nie wierzc ostrzeeniom, jakoby go we I^wowie czeka
powrót w znajome wizienne mury. Dopiero w r. 1858

dosta si pod nadzór policyi, z zakazem wyjazdu z miasta,

o ile nie udowodni niezbdnej koniecznoci. Krótko trwaa
ta dokuczliwo; nadszed rok 1859 i wyprowadzi prezy-

denta » konstytuanty « znów na szerok widowni poli-

tyczn.

VI.

Pozostaje mi doda jeszcze kilka sów o technicznej

stronie wydania listów ojca i o materyaach, które umie-
ciem w »Dodatkach «.

Trzy tylko pierwsze listy z czerwca 1848 nie zacho-

way si w oryginaach. Zna je Widmann i liczne z nich

ustpy zacytowa w swej ksice. Niema ich jedak w fa-

scykule, zawierajcym wszystkie listy ojca do matki z r.

1848 i 1849, napróno szukaem ich w innych tekach i fa-

scykuach. Odtworzyem zatem ich osnow z cytatów Wid-

manna, a nie mogc porczy cisej wiernoci tekstu, po-

mieciem je w osobnym »Dodatku«, str 278—288. Zreszt

opiera si wydanie wszystkich innych 168 listów na auto-

grafach. Opuszczajc z nich, wedug wyej objanionego
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.rawida *), co nie zasugiwao na ogoszenie — co jednak

icademu moe by dostpne dla kontroli — wydajemy
zreszt tekst z najdokadniejsz cisoci. Jzyk tych li-

stów nie jest bez zarzutu, w czem niema nic dziwnego;

raczej mona si dziwi, e ojciec w roku 1848 tak po-

prawnie stosunkowo wada polskim jzykiem. Niepopra-

wnoci, jakich nie brak, maj te warto historyczn

swego rodzaju, jako ilustracya owego procesu asymilacyj-

iiego, który mia tak doniose znaczenie w dziejach po-

lozbiorowych. Nie pozwoliem wic sobie nigdzie usuwa
omyek jzykowych, nawet w takich miejscach, gdzie mo-

naby je pooy na karb pospiechu lub oczywistej nie-

uwagi.

Nie szczdziem objanie u dou stronic. Z bardzo

nielicznymi wyjtkami, o kadej osobistoci, wymienionej

w tekcie listów, znajdzie czytelnik objanienie, najczciej

z dat urodzenia i mierci, z okreleniem stanowiska, zaj-

mowanego w roku 1848, gdzie to wydawao mi si potrze-

bnem ~ ze zwizemi datami biograficznemi. Wobec po-

ufnego charakteru tych listów objanienia takie s niezb-

dne. Piszc o przyjacioach, ojciec nazywa ich zwykle po

imieniu: Robert, Tomasz, Florek, Aleksander i t. p.; bez

objanienia byyby to same amigówki dla czytelnika.

Mog sumiennie zarczy, e nie pomyliem si nigdzie

w objanieniach tego rodzaju: kade z tych imion wywo-
uje w mojej pamici ywe postaci przyjació ojca, których

dobrze znaem. Co do nazwisk, które w roku 1848, w po-

przednich lub nastpnych latach nabray historycznego

znaczenia, mona byo si waha, czy trzeba je objania
w przypiskach, jeli ciekawy czytelnik znajdzie atwo
w pierwszej lepszej encyklopedyi te informacye. Sam je-

dnak si przekonaem, opracowujc te objanienia, jak mi

czsto przychodzio siga napróno do rozmaitych ency-

^) Ob. wyej str. IV.
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klopedyi, nawet do tak obfitej kopalni dla tego wanie
celu, jak Wurzbacha Biographisches Lexnwn des Kaiser-

tums Oesterreich. Dla historyka, zajmujcego si t epok,

bd zbyteczne bez wtpienia przypiski, objaniajce, kto

by Auerswald, Blum, Brestel, Bruck, Doblhof, Fischhof i t. p.

Ksika ta znajdzie si jednak nietylko w rku specyali-

stów, dla polskiego za zwaszcza czytelnika, nawet do
oczytanego w historyi najnowszych czasów, nazwiska takie

bez objanie byyby najczciej hieroglifami, dla którycb
odcyfrowania nie warto siga nawet choby do encyklo-

pedyi — objanione za dadz nieraz ywsz barw te

kstowi. Co do personaliów zatem, nie szczdziem objanie
w przypiskach, sdzc, e pod tym wzgldem lepiej za wiele

da, ni za mao. Oprócz nazwisk, powtarzajcych si cigle,

ilekro pojawia si jakie poprzednio ju objanione na-

zwisko, daj odsyacz do stronicy, gdzie znajduje si to

objanienie; nadto w indeksie stronica, zawierajca przy-

pisek o danej osobistoci, odznaczona jest cyfr osobnego

kroju.

Trudniejsza sprawa z zachowaniem waciwej miary

w objanieniach rzeczowych. atwo w tym wzgldzie prze-

sadzi, przez co objanienia faktów i sytuacyi przybra
mog niemal rozmiary i posta opracowania przedmiotu,

niezgrabnie rozbitego na lune przypiski. Staraem si wic
unika wszelkich obszerniejszych objanie rzeczowych,

o ile nie wydaway mi si nieodzownemi dla zrozumienia

tekstu. To za zdarzao si czsto. Wymaga tego chara-

kter listów, pisanych pospiesznie, najczciej podczas przerwy

posiedzenia, tylekro z odwoaniem si do stenogramów,

które ojciec do nich docza. Te stenogramy dochodziy

matk dopiero po wydrukowaniu, zawsze wic w kilka

dni po licie, gdzie ojciec do nich si odwouje; matka od-

czytywaa wówczas dawny list, który w zestawieniu ze

stenogramem stawa si zupenie zrozumiaym. To te
w rzeczowych objanieniach korzystaem przedewszystkiem
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ze stenogramów sejmowych, przegldajc je cigle, po wiele

razy, podczas przygotowywania tego materyau do druku.

W »Dodatkach« pomieciem mowy ojca w Sejmie.

) Oprócz trzech krótkich interpelacyi, s to tylko trzy mowy:
dwie z sierpnia 1848 — obie znaczce, w obronie polskiej

szlachty i w kwestyi woskiej — trzecia programowa z 8

stycznia 1849. Poza tem, bdc prezydentem, nie prze-

mawia ojciec w Izbie. Dla ocenienia stanowiska Sejmu

w padzierniku 1848, w chwilach, kiedy ojciec dwiga
najcisz odpowiedzialno, podaj te w »Dodatkach«

gar dokumentów, znanych wprawdzie lecz nieatwo do-

stpnych, w przekadzie polskim: w zestawieniu z nimi,

krótkie, pospiesznie wród wstrzsajcych wypadków pi-

sane listy z tego czasu zainteresuj czytelnika nierównie

wicej. T. z. »Petycya z 18 marca« 1848, uoona przez

ojca wespó z Ziemiakowskim i Hefernem, uznana za lini

wytyczn postulatów krajowych w r. 1848, to dokument,

któremu te naleao si miejsce w »Dodatkach « do tej

publikacyi. Nieznany wreszcie a z wielu wzgldów nie-

obojtny materya mieszcz ogoszone tu zapiski ojca z lat

1841— 1848, przerwane przed samym wyjazdem do Pragi

na kongres sowiaski, par tygodni przed dat pierwszego

listu z 8 czerwca.
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1. Wiede 11—13 lipca 1848.

Wczoraj dopiero odebraem list Kabatha^) z certyfi-

katem mego wyboru i wskutek tego byem zaraz wczoraj

na pierwszem posiedzeniu. Nie uwierzysz, jak mao czasu

do pisania zostaje, albowiem cay dzie do pónej nocy,

schodzi na konferencyaci i naradach (wprawdzie po naj-

wikszej czci pogadankach — lecz koniecznych) z depu-

towanymi innych prowincyi, dzi ju od 7-mej rano za-

czwszy. Dzisiejsze posiedzenie niebardzo byo poyteczne,

albowiem zgromadzenie nie przyjwszy od nikogo eine Ge-

schdftsordmmg, teraz dopiero tak ukada zaczyna; b-
dzie przedewszystkiem zrobiony podzia na wydziay do

sprawdzenia wanoci wyborów. Nie dopucilimy podziau

przez proste losowanie w caem zgromadzeniu, nie zwaa-
jc na prowincye — bojc si, by jaki wydzia niekorzystnie

dla nas wypad, mamy si bowiem najwicej do obawiania

wzgldem naszych wyborów z inteligencyi.

e ministeryum Pillersdorf upado i w jaki sposób,

czytalicie pewnie ju w gazetach — i ja pisaem. Wanie
jako rzecz pewn, opowiadaj, e Doblhoff ju sobie nowe
ministeryum uformowa takie:

Doblhoff: prezydyum i spraw wewntrznych (dobry) *.

" Maurycy Kabath, rówienik Smolki, adwokat lwowski, pó-
niej prof. uniw. lwowskiego, rektor r. 1874, um. 6 grudnia 1890.

'' Antoni bar. v. Doblhoff-Dier (ur. 1800, um. 1872), odzna-

cza si, jako czonek Stanów Dolnej Austryi, liberalnemi prze-

konaniami, minister handlu w gabinecie Pillersdorfa, obj w gabi-

02IENNIK FR. SMOLKI. 1



2 Franciszek Smolka

Wessenberg: spraw zewntrznych (dobry) \

Aleksander Bach: sprawiedliwoci, (brat starosi

\

kolomyjskiego, adwokat wiedeski, mody)*.

Hornborstl: robót publicznych (fabrykant wiede
ski, do dobry) ^.

Schwarzer: handel* (redaktor gazety: AUg. deutscl/(

by dawniej kelnerem, a potem bombardierem, czterdzieci

kilka lat majcy, zdolny, niebezpieczny, osobisty przyjaciel

iStadiona, starajcy si o wzgldy galicyjskich depnto

wanych).

Exner:^ Cultus (dobry, dawniej napdzony katc

cheta za to, i twierdzi, e niema grzechu pierworodnego;.

necie Wessenberga (18 lipca 1848), któremu on gównie barw na-|

dawa, tek spraw wewntrznyci i kierownictwo ministerstwa owiaty
^ Jan Filip baron v. W e s s e n b e r g -Am p r i n g* e n (uro-

dzony 1773, um. 1858), dyplomata, 1803 minister-rezydent austrya-

cki w Frankfurcie, 1808 pose w Berlinie, 1811 w Monachium, bra
wybitn}' udzia w rokowaniaci kongresu wiedeskiego 1815, usun
si nastpnie wskutek star z Metternichem, chwilowo 1831 pose
w Hollandyi, 1881— 1848 bezczynny, wypyn znów na widowni
1848. Prezydent gabinetu od 18 lipca do 21 listopada 1848.

2 Aleksander Bach (ur. 1813, um. 1893), Dr. praw, adwokat

wiedeski i pose m. Wiednia; po rewolucyi marcowej delegat gre

mium adwokatów do wzmocnionego Wydziau Stanowego, poradnik
w ukadach z Dworem, minister sprawiedliwoci w gabinecie Wessen
berga — po rozwizaniu Sejmu kromierzyskiego minister spraw we
wntrznych w gabinecie Stadiona i gówny przedstawiciel t. z. »Ba-

chowskiej« reakcyi, otrzyma 1854 tytu barona.

* Teodor Fryderj^k Hornbostel (ur. 1815, um. 1888), bogaty

przemysowiec, waciciel fabryki jedwabiu, wspózaoyciel austr.

Banku Narodowego, pose z Reichenbergu w Czechach, minister

handlu w gabinecie Wessenberga; ob. niej Nr. 41, 44.

* Ernest v. Schwarzer, dziennikarz, pose wiedeski (Gum-
pendorf), minister robót publicznych w gabinecie Wessenberga; ob.

niej str. 19, przyp. 1.

* Franciszek Exner (ur. 1802, um. 1853), 1827 suplent filozofii

na uniwersytecie wiedeskim, od 1831 prof. filozofii na uniwersytecie

praskim, 1848;'powoany do Wiednia w charakterze radcy ministeryal-

j
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Schonhals^ jenera: wojny — teraz we Woszech.

Stametz Mayer: finanse, (hurtownik wiedeski).

Tak list ministrów posa Doblhoff do arcyksicia

.l;ina do Frankfurtu; jutro dopisz, czy istotnie.

Jakkolwiekbd, byby taki wybór bardzo wany, dla-

tego, e z pominieniem biurokracyi, dopuszczono ludzi aus

Ilem Volke.

Wybory wiedeskie nie wypady tak dobrze, jak si

-j.odziewano, gdy si wielu schwarzgelberów wkrado.

Wziem sobie dzi pomieszkanie prywatne, na Spen-

fllergasse. Nr 565 Stadt — tak tedy do mnie adresujcie,

a, to: Pr. Sm. Reichstagsahgeordneter in Angelegenheiten

des ósterr. Reichstags, aby pocztowe nie opaca.
Pomieszkanie mam, jako na Wiede, do liche i dro-

gie, pac miesicznie 18 fi. mk., lecz blizko Izby. Za
usug 3 fi. mk. Straszna myl, by moe na czas dugi

oddalonym od Was, a to w czasie, gdzie prywatne interesa,

które przez teraniejsze krytyczne okolicznoci nie najlep-

szy obrót wziy (jak to Karola ^, Saara ^, Gowackiego) *

cisego pilnowania wymagaj. Trzeba jednak wytrwa na

miejscu, albowiem w tem ley przyszo kraju, a moe
i moja wasna^...

nego, nie przyj ofiarowanej sobie teki w gabinecie Wessenberga;

póniej pod Leonem hr. Thunem, z Bonitzem i in. czynny w reformie

austryackiego szkolnictwa.

^ Karol V. Schonhals, feldmarszaek-porucznik, gen.- adjutant

Radeckiego i jego ulubieniec, znakomity stylista (ur. 1778, um. 1857).

' Karol Smolka, starszy brat Franciszka, jedyny, bardzo

przeze ukochany; górnik i inynier salinarny, ur. 1809, um. 1853.

3 Henryk v. Saar, szwagier Franciszka Smolki, oeniony

z jedyn siostr jego Matyld (ur. 1805, um. 1880), c. k. starosta

obwodowy (Kreishauptmann) w Przemylu, um. 1863.

* Edmund Prus Gowacki, ob. ziem., jeden z najbliszych

przyjació Fr. Smolki, um. 7 lipca 1863.

'^ Tu nastpuje krótki ustp o prywatnych interesach, pod

nim kreska przez ca szeroko papieru listowego; dalszy cig pi-

sany nazajutrz, 12 lipca.

1*
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Nie mogem wczoraj ani sowa dopisa, mielimy bo-

wiem przez cay dzie posiedzenie, tak i mao czasu zo-

stao co zje. Wczorajsze posiedzenie bardzo byo burz-

liwe, do porónienia jednak nie przyszo, gdy Niemcy ust-

pili. Najdelikatniejsze rzeczy byy dotknite: o niedopusz-

czenie tych, którzy po niemiecku nie rozumiejc, o rze-

czach debatowanych wyobraenia nie maj, nie wiedz jak

gosowa maj; o dopuszczenie tómaczów; o przyjcie j-
zyka niemieckiego ais Reichstagssprache etc. Po dugich

i zacitych debatach, nie dopucilimy do przyjcia uchway,
by jzyk niemiecki, przez prawo, jako jedyny jzyk debat

sejmowych przyjty by. Nie moglimy dopuci dla samej

zasady, potem, e posów czeskich jeszcze niema, których

ta kwestya równie obchodzi, zwaszcza, emy uwaah, e
partya niemiecka jeszcze w nieprzytomnoci Czechów nas

szturmem wzi chciaa. Mówimy po niemiecku, poniewa
pragniemy porozumienia, lecz nie dopuszczamy, by innym
jzykiem mówi wolno nie byo; równie nie dopucilimy
tómaczów, poniewa niepodobnem jest, by tómacz ca
dyskusy wiernie odda móg, poniewa dopuszczajc tó-

maczenia w jzyku polskim, musielibymy dopuci tóma-

czów ruskiego, czeskiego, wooskiego, morawskiego, illy-

ryjskiego, woskiego i rozmaitych dalmatyskich narzeczy.

Istna babyloska wiea! Nieskoczone dyskusy o rzetel-

noci ttómaczenia kadego — sejm nieustanny, dziesicio-

letni! najpraktyczniejszy dowód niepodobiestwa takiego

skadu rzeczy.

Przyzna musz, i partya niemiecka, owiadczajc
si w sposób jak najliberalniejszy co do szano-

wania narodowoci, przyjcia jzyka niemieckiego li tylko

na Reichstagu, jako jedyny rodek podobiestwa dalszego

obradowania, zadaa; nareszcie w interesie utrzymania do-

brego porozumienia, te wnioski przez przejcie ^ur Tages-

ordnung cofna, tak i Niemcom, jakkolwiek ostro nacie-

rali, wielkie w tym wzgldzie umiarkowanie i najlepsze
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rlici co do szanowania narodowoci, przyzna musz. Cho-

cia t ra ustpili, przewiduj jednak jeszcze bardzo za-

cit walk w tym wzgldzie, osobliwie jak Czesi przyjad.

Daj Boe, iby ta okoliczno nie bya przeszkod poro-

zumienia si co do ywotniejszych rzeczy. Niemcy si boj,

cibymy si z Czechami nie poczyli, i zote góry nam
obiecuj. Dla dopicia celów niesusznych nie poczymy
si z nilvim, lecz do osignicia tego, co si nam susznie

naley, bdziemy szuka przymierzeców, gdzie ich tylko

dostaniemy...

Podzielilimy si na 9 wydziaów do sprawdzenia wa-
noci wyborów; kady wydzia wybra jednego czonka do

komisyi, która ma uoy eine definitwe Geschdftsordnung

fijr den Reichstag. Wana i lizka to praca, ze wzgldu
!ia rozmaite narodowoci: jaka przysiga? (adna) — czy

sankcya Cesarza potrzebna? etc. Do tej komisyi wybrani:

Ilobert *, Smreker ^, Fajfalik ^, Aleksander Bach *, Neuman^,

ja, Fischhof^, Mayer '^, Streit^

Umysy Wiedeczyków bardzo s wzburzone, osobli-

wie przeciw wojskowoci. Zdaje mi si, e tu wkrótce przyj-

dzie do awantur. Me obawiaj si, bd ostronym. Chcieli

mnie zrobi jednym ze czterech kwestorów, do których

porzdek w Izbie i lokalnociach sejmowych obszernych.

' Florentyii Robert, przemysowiec, z Moraw, pose m. Berna.

2 Alojzy Smreker, Dr. praw, pose z Lichtenwald w Styryi.

3 Jan Feifali:, radca magistratu w Bernie, pose z miasta

Sternberg na Morawach.
* Ob. wyej str. 2, przyp. 2.

^ Leopold Neumann, Dr. praw, profesor Tieresianum, pose
\\iedesls:i (Leopoldstadt), jeden z filarów ministeryalnej prawicy.

« Adolf Fiseihof, Dr. med., pose wiedeski (Matzleinsdorf).

^ Kajetan Mayer, Dr. praw, adwokat i notaryusz w Bernie,

l>ose m. Berna — chwilowo podsekretarz stanu.

^ Ignacy Streit, radca magistratu w Iglawie, pose z Rudy
lEisenberg) na Morawach.
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galeryi, bilety, suba, w ogólnoci policya naley. Wymó-
wiem si z tego zaszczytu, z nieprzyjemnociami po
czonego.

Nieopacenie pocztowego ciga si waciwie tylko

do korespondencyi z komitentami, lecz któ mnie przekona,

e nie komitent do mnie pisze; wic napisz tak do mnie,

jak wyej powiedziaem ^ .

.

Co o publicznych rzeczach tu pisz, napisaem te
do Abancourta ^ na rce Kabatha; zapytaj si go, czy ode

bra ? — Widziaem dzi, e gromady do lubaczowskiej

sekcyi nalece * protestoway przeciw mojemu wyborowi.

Midzy innemi gupstwa mi pisz: „E?^ ist ein hegnddigter

Hochverrdther^ tveder Aristocrat noch Democrat, sondern

ein reeller Repuhlikaner'\ etc. W ogólnoci jest taka ogro-

mna moc protestacyi, nietylko z Galicyi, lecz i z innych

prowincyi, e nie wiem, kiedy to zweryfikowanie wyborów
skoczonem bdzie. .

.

Wiede, 13 lipca 1848^.

2. Wiede, 15 lipca 1848.

...Pisz ten list podczas posiedzenia i wanie refe-

rowano mój wybór, który jednogonie za wany uznany

zosta. miano si serdecznie z protestu gromad niektórych.

» Ob. niej str. 7 (Nr. 2; 15. VII. 1848). S. uwaa uwolnienie

korespondencyi posów od opaty pocztowej za nalecy si im przy-

wilej, co te po dwu dniacli Sejm na jego wniosel^: uchwali.

2 Ksawery d'Abancourt, publicysta, ur. 1815, um. 1892.

' Smolka by posem z okrgu lubaczowskiego, w ówczesnym

obwodzie ókiewskim, wybrany 26 czerwca 1848.

* Gdzie przerwano pisanie 12 lipca (ob. wyej str. 3, przyp. 5),

nie mona rozpozna w autografie, wobec równego typowego pisma

Smolki.
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róre mi zarzuciy ^,dass ich ein begnddigter Hochverrdther,

iceder Aristocrat^ noch Democrat^ sondern ein reeller Re-

lublikaner sei'' — owszem winszowali mi uczynionego

i rzutu.

Wczoraj przyzna mi si Sciwarzer^ e ministeryum

juzyj, wic bdzie zdaje si, tymi dniami zoone takie

ministeryum^ jak wczoraj pisaem, tylko ministra finansów

nie mog dosta, albowiem Stametz i inni, którym ofiaro-

\v>mo, nie przyjli. Zdaje si zatem, e Kraus prowizorycznie

/ostanie, Latour te prowizorycznie, a nominalnym bdzie
hónhals, który tymczasem we Woszech zostanie ^

Wniosem, aby wszystkie listy do deputowanego pi-

sane, lub od deputowanego podane, bez rónicy wolne byy
od opaty pocztowego. Przyjto, wic moemy teraz na

miao do siebie pisa ^. Cay dzie jestemy zajci na po-

siedzeniach, lub w komisyach, komitetach, etc. .

.

8. Wiede, 8 sierpnia 1848 (11-ta rano).

Wanie czyta nam prezes depesz od deputacyi

z Insbruku, donoszc, e Cesarz owiadczy, jako 8-go

sierpnia wyjedzie in kleinen Tagreisen\ spodziewamy si

go zatem za 5—6 dni. Tak tedy rozwizan zostaa kwe-

stya, która dotychczas wszystkich najmocniej zaja. Czy-

taj wanie, e podan zostaa petycya „ruthenischer

Unterthanen, icegen Theiliing Galiziens in swei Guhernien^^.

Wiadomo wam, emy zamierzonemu podziaowi Galicyi

(podpisany przez Cesarza dnia 19 czerwca 848) brevi manu
kark skrcili. Z powodu podanej petycyi jednak, mogaby
ta kwestya by odnowion i na nasz szkod eksploatowan.

Trzebaby zatem, aby nam przysano petycy Rusinów,

^ Ob. str. 2 i niej Nr. '22, 33. — Odtd odmiennym, bledszym

atramentem.

* Ob. wyej str. 6, przyp. 1.
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by Galicy na dwie gubernie nie dzieli*, z podpisane

jak najliczniejszymi; zdaje mi si, e w tym wzgldzie ju

eo si robi ^. Prosz Kabatha •^, by si do Rady Narodowa

uda, wzgldem jak najspieszniejszego przysania tej petycy

Minister Doblhof odpowiada na interpelacy, tyczc
si Wgier, w sposób bardzo ostry, tak, i si zdaje, e
wojny z Wgrami przyjdzie, gdyby si na warunki prze

ministeryum podane, nie zgodzili.

Wanie odbieram list Kabatha, tyczcy si Komisyi^

napisaem natychmiast memorandum Avzgidem Pogodow
skiego ^ i podaem Bachowi podczas posiedzenia; powiedzia

em mu, i Zenona i dlatego wysa trzeba, e jest Ru
sinem, powiedziaem mu te, e Zenon na koszt wasny po

dróowa nie moe. Zgodzilimy si na to, e Zenon m
koszt publiczny wysanym bdzie i e poda nie potrze

buje; zostanie ex offo wysany, niech si wic gotuje d(

podróy. Spodziewam si, e w Wiedniu bdc, za wsta

wienie si za nim piknie mi podzikuje...

Dogadzaj nam ile mog, listy nam przynosz pod

czas posiedzenia, tak, i w stanie jestemy natychmiast

odpowied da, jeeli interes debaty nie przeszkadza.

* Podkrelone wyrazy ; »R u s i n ó w« i »n e d z i e 1 i « . dwa
razy podkrelone.

« Por. niej Nr. 12, 14, 18.

' Ob. wyej str. 1, przyp. 1.

^ Celem przygotowania materyaów do elaboratu w sprawie

reorganizacyi sdownictwa w Galicyi (z zamiarem rozszerzenia tej

pracy na ogólniejsz reform procedury cywilnej i karnej oraz re-

organizacyi austryackiego sdownictwa) postanowiono wysa za gra-

nic Komisy, zoon z galicyjskici prawników. Inicyatywa wysza
z blizkici Smolce kó Iwowskici prawników, on sam za gorco tej

spraw popiera w Wiedniu. W daszyci listaci, wszdzie gdzie

wzmiankowana jest >>Komisya«, rzecz odnosi si do tej sprawy, która

Smolk ywo obciodzia.
^ Zenon Pogodowski, znakomity prawnik, póniej dugo-

letni konsulent prawn}'^ Banku Narodowego w Wiedniu.
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Maryan ^ zdrów: powiedzia- e mu ona pisaa, e
si z tob do Wiednia wybiera. Bardzo to by piknie byo,

lecz wtpi, e si na to istotnie zdecydujecie. Na wszelki

wypadek napiszcie z pewnoci, kiedy przyjedziecie? wzi-
bym inne pomieszkanie, — moebym razem z Dylewskim

wzi jedno wiksze pomieszkanie, tak ebymy wszyscy

razem mieszka mogli. .

.

4. Wiede, 10 sierpnia 1848.

. . .W wydziale konstytucyjnym mam tyle do czynie-

nia, e mato co udziau w ogólnych posiedzeniach bra
mog ^. Chocia dotychczas na tym wydziale tylko gadamy
i dyskutujemy, lecz jest tyle do uwzgldnienia, tyle rozmai-

toci w prowincyach, tyle niejasnych, nierozstrzygnitych

stosunków, do Rzeszy Niemieckiej, Wgier, Wochów etc.

Wczoraj czyta nam minister wojny depesz telegra-

ficzn, e Radecki do Medyolanu wkroczy; czy si miasto

poddao, lub szturmem wzitem byo, w doniesieniu nie

stao. Dzi sycha, e francuska armia do Sardynii wkro-

czya i wanie rozchodzi si wiadomo (pisz podczas

^ Maryan Dylewski, Dr, praw, wizie stanu 1841—1845,

ndwokat we Lwowie, pose m. Lwowa; z jego córk Helen oeni
si nastpnie Floryan Ziemialkowski.

* W licie do Maurycego Kabatha (ob. wyej str. 1, przyp. 1),

z poprzedniego dnia:

„Jestem, jak wiesz, w wydziale konstytucyjnym. Tene wy-

bra cilejszy wydzia do wyrobienia pierwszego, ogólnego zarysu

konstytucyi, skadajcy si z 5 czonl^ów: Mayer Kajetan, Uner-

staatssekreidr (albowiem mamy i drugiego Mayera), Palacky, ja,

Gobbi i Goldmark. Krytyczne cokolwiek pooenie, dla niewyjanio-

nych stosunków do Rzeszy Niemieckiej, Wgier i t. d. O szczegóach

czynnoci w tym wydziale pisa nie mog, albowiem voto aciturni-

tatis obstricttis jestem do czasu ukoczonego projektu" Por. Nr. 34.
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posiedzenia), e papiery o lb% spady; nie rcz czy

prawda ^

Dzi dajemy Szuzelce* i jego przyjacioom (liberal-

nym Niemcom) solenny obiad w Hitzingu; daem do tej

skadki 5 fi. mk....

6. Wiede, 11 sierpnia 1848.

Spodziewam si, e mnie pochwalisz, wszak teraz ju
codzie do Ciebie pisz, a gdyby wypado, e przez kilka

dni moe nie napisz, to nie sd, eby mi si co zego
sta miao. Pisz zawsze na posiedzeniu, lecz tylko wtedy,

kiedy nic ciekawego niema...

Obiad wczorajszy w Hitzingu dla Szuzelki by bar-

dzo solenny, 60 osób. Ja pierwszy przemówiem do Szu-

zelki, wznoszc toast na jego przywitanie; potem mówili:

Szuzelka dwa razy (raz na cze polskich kobiet — bar*

^ W tyme licie do M. Kabatha: »Minister wojny owiadcza
wanie na czynion interpelacy, e agenci w celu zawarcia pokoju

do Woch wysani zostali; e Radecki ju si tak zbliy Medyola-

nowi, i spodziewa si naley, e si Medyolan wkrótce podda«:

* Odtd postscriptum. Franciszek Schuselka, ur. 1812 wBu-
dziejowicach (Czechy), um. 1^66; publicysta niemiecki, wielki przyja-

ciel Polski, autor pomiennych broszur »Ist Oesterreich deutsch«

(Lipsk 1843), »Oesterreich und Ungarn« (tame 1843), »Der Jesuiten-

krieg gegen Oesterreich und Deutschland« (tame 1845), »Oesterrei-

chische Vor-und Riickschrritte« (Hamburg 1847). Po kilkoletnim poby-

cie za granic (w Weimarze, w Jenie i w Hamburgu), powróci r. 1848

do Wiednia i zosta wybrany posem z Berchtolsdorff w Dolnej

Austryi. — O objedzie, danj^^m przez Polaków na cze Schuselki pi-

sze Smolka do Kabatha w licie z 9 sierpnia 1848:

»Na jutro zaprosilimy Szuzelk na wielki obiad w Hitzingu.

Przed trzema dniami dopiero przyjecha z Frankfurtu; siedzi na tu-

tejszym sejmie za Petersdorf(?) w Niszej Austryi ; na sejm frankfurcki

ju nie chce wraca «.
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dzo piknie mówi), Violand \ Brestel *, Kern, jenera

Dwernicki ^.

Wiwatów i toastów bez koca, wesoo wielka.

Wanie zapada uciwaa, aby jutro o pierwszej go-

dzinie cay Sejm in corpore do Scionbrunnu pojecia dla

przyjcia Cesarza, który jutro koo 1-ej przyjecha ma...

(P. S.).

. . .Wanie odbieram list Twój z 7-go i dopisuj tylko,

e nie rozumiem jak to si sta mogo, ze jak piszesz, na

Dylewskiego^ tak powstawaj, jak gdyby. Bóg wie, jak
zbrodni popeni. Wida, e rzeczy w oddaleniu zupenie

inaczej wygldaj, jak przypatrujc im si z blizka. Caa
rzecz, e o to szo, czy Cesarza prosi lubda od

niego, aby powróci. Izba bya w ogromnej agitacyi, tak,

i sdzono, e si cay Sejm rozbi moe, gdyby Cesarz

nie powróci, wic Dylewski, bdc za tem, by ile mono-
ci do tego dy, aby Cesarz powróci (co te zdaniem

caej Izby byo), sdzi, i prdzej do powrotu si skoni
da, jeeli go poprosz. Stano jednak, aby da; potem

gdy zredagowany adres przynieli, który duchowi w ja-

kim debaty szy, nie odpowiada, a Izba ten adres przyj
chciaa, wic my opucilimy sal, co sprawio, e nie bya

* Ernest Yioland, Dr. praw, auskultant sdu kraj. w Wie-

dniu, pose z Korneuburga w Dolnej Austryi.

» Eudolf Brestel, (ur. 1816, urn. 1881), Dr. filozof., profesor

matematyki w Wiedniu, pose wiedeski (Rossau), póniej (1868—1871)

minister skarbu.

" O pobycie jeneraa Józefa Dwernickiego (1779—1857) w Wie-

dniu pisze Smolka do Kabatha (ob. str. 1, przyp. 1) 9 sierpnia, po-

lecajc jego opiece interesa majtkowe Dwernickiego w Galicyi;

»Zaadresowaem Jeneraa do Ciebie, gdy jednak moe nie tak prdko
do Lwowa pojedzie. . . Jenera posiada cz wsi Zawale w czortkow-

skim obwodzie, na samej granicy nad Zbruczem lecej; wiksza
cz tej wsi ley na stronie rosyjskiej*..,

* Ob. wyej str. 9, przyp. 1.
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dostatecziiii liczba czonków do uchwalenia przyjcia tego

adi^esu. Dylewski zosta. Dokadniej w Reichtagsblatt wy
czyta moesz. Kocz, bo musz list odda. Do, nie

gniewamy si wcale z Dylewskim, a pokóciwszy si z nim

troch, teraz w najlepszem porozumieniu yjemy...

«. Wiede, 12 sierpnia 1848.

Posiedzenie si skoczyo; o 3-ej schodzimy si w sali

i idziemy do kocioa w. Szczepana (jak wiadczy za-
czony program), potem pojedziemy, cay Reichstag (auf
Staatskosten), do Schonbrunnu i tam przyjmiemy Cesarza^

cz plakat, który dzi przedaj, nareszcie — stenogra-

ficzne doniesienia o czynnociach Reichstagu. — Odtd ta-

kie wydane bd i bd wam dosyaó. Przeczytawszy, daj-

cie dalej, moe Kabathowi ^, bo trzeba, aby si publiczno
uczya; lecz uwaaj, aby Ci zwrócono, i schowaj, by kom-

plet by. Sdz, e w^e Lwowie do takich egzemplarzy b-
dzie, albowiem kady z nas dostaje dwa, wic przynajmniej

lwowscy posowie swoje dublety do Lwowa posa powinni.

eby tylko nowe pomieszkanie nie na dugo naja,
albowiem by moe, e si rzeczy na tak dugi czas za-

nios, e Was wszystkich do Wiednia powoam; bardzo-

bym szczliwy by, gdyby si to zrobi dao. Wanie sy-

szaem, e w Dynowie Jasio * wybrany zosta. Bardzoby

piknie byo, znowu o gos jeden wicej. Wczoraj przyje-

chali : Fedorowicz z Tarnopola ', Tytus Dzieduszycki '^,

*) Ob. Avyej, str. 1, przyp. 1.

*) Jan Marin, Dr. praw, wizie stanu 1841— 1845, pose z Dy-
nowa w Sanockiem.

') Jan Fedorowicz, Dr. praw, dzierawca dóbr Grzymaów,
póniej waciciel dóbr Okno, onierz r. 1831, pose z Tarnopola.

*) Hr. Tytus Dzieduszycki, literat, czon, honorowy krak.

Tow. Naukowego, (syn Wawrzyca, adjutanta Kociuszki i czonka
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Stobnicki ^ z Sdeckiego. Gdyby tylko jeszcze tam, gdzie

wybory odby si maj, inteligency wybrali. piesz, bo

ju blizko 3-ej. Dylewski^ zdrów.

7. Wiede, 16 sierpnia 1848.

Wczoraj (sic) dopisaem na poczcie wzgldem miota-

nych na Dylewskiego^ obelg, i dzi powtarzam, i niegodziw

jest rzecz, nie majc adnych dowodów i z powodu mao
co znaczcej okolicznoci, z przekrceniem zaszych fa-

któw, targn si na honor czowieka, który, jakiekolwiek

zdanie polityczne jego by byo, zawsze jest czowiekiem

uczciwym i honorowym...

Wanie odebraem dekret Roberta * na sdziego i od-

daem Bachowi, oddawszy mu przed godzin podanie, imie-

niem Roberta napisane, w którem powiedziaem, e tego

dekretu niema. Wtpienia niema, e Robert bdzie prze-

znaczony do tej Komisyi^ i bardzo mu radz, aby poje-

cha i nie przyj wysannictwa Rady Narodowej do Wie-

dnia, — albowiem pewny jestem, e tu rzeczy tak stoj,

e ani tutejszych, ani Rad Narodow zadowolni w sta-

nie nie bdzie. Tak samo nie jestem za tem, aby Wasi-

tymczasowego rzdu polskiego w Galicyi r. 1809), ur. 1796, um. 1870,

pose z Kopyczjmiec (pow. husiatyski).

* Feliks Stobnicki, pose z Tymbarku, b. major wojsk. pol.

2 Ob. wyej str. 9, przyp. 1.

* Ob. wyej str. 11, list z 11 sierpnia.

* Robert Hef ern, najserdeczniejszy przez cae ycie przyja-

ciel Smolki (ur. 1812, um. 1891), wizie stanu 1841—1845, w sty-

czniu 1845 razem ze Smolk skazany za zbrodni stanu na mier
i uaskawiony, straci wskutek tego wyroku posad sdziego, resty-

tuowany w r. 1848, usun si ze suby rzdowej i jako wspópra-

cownik Smolki zajmowa si praktyk adwokack, w kocu dyrektor

gal. akc. Banku Hipotecznego.

^ Ob. wyej str. 8 przyp. 4.

k
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lewski *, Ruebenbauer *, Dzierzkowski ^ tu przyjechali; ich

stanowisko w kraju, wanie teraz po przybyciu Zale-

skiego*, bdzie najwaniejsze, ich zostanie w kraju naj

potrzebniejsze, aby Zaleskiego rad i wpywem wsparli

w trudnem dziele reorganizacyi kraju.

Roberta zaleciem Zaleskiemu naleycie, a pisaem
ju wczoraj, aby si z nim widzia w drodze, moe w Kra-

kowie, gdyby Robert prdzej wyjecha: zdaje si jednaka

e Bach tak prdko nie wyekspedyuje potrzebne rozporz-

dzenie, wzgldem wyjazdu Komisyi, — tak, e by moe^
i Zaleski Roberta we Lwowie jeszcze zastanie.

* Tadeusz Wasilewski, jeden z najeynniejszych wówczas
dziaaczy politycznych we Lwowie, na zebraniu »notablów«, zwoa-
nem przez namiestnika hr. Stadiona 5 kwietnia 1848, wraz z hr. Ale-

ksandrem Fredr wniós, eby to zgromadzenie uznao za podstaw
swego dziaania t. z. »petycy z 18 marca«, do Tronu (ob. Przed-

mow, rozdz. II; Dodatki Nr. 2 i 3), zredagowan przez Smolk, He-

ferna i Ziemiakowskiego ; by czonkiem lwowskiej Rady Narodowej.
* Albin Ruebenbauer, Dr. praw, adjunkt na wydziale

prawa uniwersytetu lwowskiego, od maja 1848 wykada po polsku

ekonomi polityczn (przez kilka miesicy, a do nastania reakcyi);

by delegatem »Akademii* do lwowskiej Rady Narodowej (wraz

z Dr. Piotrem Grossem, adjunktem na wydziale filozoficznym i Ma-

ryanem Sroczyskim, » akademikiem*) — ur. 1816, um. 1883.

8 Józef Dzierzkowski (ur. 1806, um. 1865), gony wówczas

i popularny powieciopisarz, znany take pod pseudonimem »Bole-

sta«, onierz r. 1831, synowiec Józefa (1764—1830), najznakomitszego

w swoim czasie adwokata lwowskiego, jednego z najwybitniejszych

patryotów galicyjskich w pierwszem pokoleniu po zaborze kraju;

czonek galicyjskiej deputacyi, która zawioza do Wiednia »petycy

z 18 marca«. Por. Stadiona charakterystyk czonków tej deputacyi

z 26 marca 1848: Helfert, Geschichte der osterreichischen Revolu-

tion im Zusammenhange mit der mitteleuropaischen Bewegung der

Jahre 1848—1849 (Freiburg i. Br. 1907) I. 496.

* Wacaw Zaleski (ur. 1800, um. 1849), dotd c. k. Radca

Dworu i referent spraw galicyjskich w ministerstwie spraw wewntrz-
nych, zamianowany zosta 30 lipca 1848 gubernatorem Galicyi (gó-

wnie wskutek zabiegów Smolki) i mia wanie wyjecha do Lwowa
dla objcia powierzonego mu stanowiska.
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Robert si dziwi, ze ju wszyscy we Lwowie o tern

wiedz, e do tej Komisyi przeznaczony, to std pochodzi,

e zaraz pierwszego dnia, kiedy z Bachem o tym interesie

mówiem, do kraju napisaem, e Roberta zaproponuj i e
niezawodnie przyjtym zostanie. To do wiadomoci Ro-

berta, jeeli do Lwowa przyjedzie K Pozdrawiam serdecznie

Roberta i Hani ^, która kilka sów do listu Roberta do-

pisaa. .

.

8. Wiede, 17 sierpnia 1848.

. . . Dzi maj by wybory prezesa i wice-prezesów na

miesic drugi; sysz, e mnie chc zrobi wice-prezesem.

Zobaczymy.

Zapisaem si, jako mówca, w kwestyi zniesienia pod-

dastwa; zrzekn si jednak sowa, albowiem Izba ju tak

znudzona t kwesty, e ju nikogo cierpliwie nie sucha ^.

Zreszt ta kwestya ju tak ze wszech stron zostaa wy-

janiona i bdzie jeszcze obrobion, jak przyjdzie z wy-

dziaów, e niepodobiestwo co nowego powiedzie.

Pozajutro wielka parada w przytomnoci Cesarza.

Reichstag zaproszony, wic wyruszy in corpore. Ja przy

takich sposobnociach jestem w mundurze*...

0. Wiede, 18—19 sierpnia 1848.

Gdyby nie niedbao czci naszych i czeskich po-

sów, bybym wczoraj obrany zosta wice-prezesem Sejmu.

* Robert Ilefern mieszka wówczas w Samborze.
• Anna z Likiewiczów He f er nowa, ona Roberta (ur. 1818^

um. 1897), najserdeczniejsza przyjacióka zony Smolki.

3 Nazajutrz Smolka zdecydowa si inaczej i zabra gos w od-

I)owiedzi na mow Kapuszczaka, ob. niej str. 16 i Dodatki Nr. 6.

' T. j. w mundurze gwardyi narodowej.
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Miaem przy pierwszem gosowaniu najwicej gosów: 136,

i brakowao do absolutnej wikszoci 9 gosów. Znudzio

si niektórym zosta przy drugiem gosowaniu (a niektórzy

dla tego si oddalili, e sdzili, e ju wybrany zostaem)

i tak zosta potem Strasser 125 gosami wice-prezesem-.

Bardzo to obojtna rzecz, tylko o tyle przykra, e mówi:
porwali si, aby swego przesadzi i nie udao si.

Dzi, moje ycie kochane, dzie naszego lubu, a dla

mnie tem milszy, e mi si wanie dzi udao bardzo sku-

tecznie stan w obronie obywateli galicyjskich, przy dy-

skusyi nad wnioskiem Kudlicha wzgldem zniesienia pod-

dastw^a.

Przeczytacie w stenograficznych doniesieniach (a tylko

te s dokadne, wszystkie inne, i Reichtacjsblatt nawet, bar-

dzo krótko zebrane, a czstokro zupenie mylne), e niejaki

Kapuszczak *, kocielny, deputowany z Bohorodczan, czyta

w Izbie wczoraj (czyta w Izbie niewolno, tylko chopom
przez wzgld nie zabrania Izba) szkaradny pamflet na

szlacht galicyjsk, zdaje si, przez nieprzyjaznego Niemca

a moe przez ruskiego ksidza napisany. Dzi krótko przed

sesy zdecydowaem si na to odpowiedzie, by milczenie

za przyznanie nie wzito. Czuem to, e si na bardzo nie-

bezpieczne pole puszczam, znajc usposobienie ogólne Izby,

a w szczególnoci co do szlachty galicyjskiej. Lecz udao mi

si tak dobrze, e na wezwanie moje, aby Izba uznaa za-

sugi obywateli galicyjskich, w sprawie wolnoci pooone,

ogromne oklaski nastpiy ^. W stenograficznych protoko-

ach z 17-go i 18-go sierpnia bdziecie mieli dokadnie od-

dane moj i Kapuszczaka mow. auj teraz, e si wi-
cej nie przygotowaem, lecz moeby wanie nie byo tak

wypado. Pisz pod adres Kabatha *, bo za recepisem, on

* Iwan Kapuszczak, chop z Lachowice (pow. bohorodcza

ski) pose z okr. wyb. Sootwina.
2 Ob. Dodatki Nr. 6.

* Ob. str. 1. przyp. 1.
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(
"i pewnie prdzej poszle, jakby pocztarz na Zielone za-

niós. cz stenografi z 14-go sierpnia. Jest tam moja

iiiterpelacya wzgldem Grwardyi ^ i bardzo ciekawa mowa
naszego Popiela ^^ bardzo humorystycznym sposobem powie-

dziana, osobliwie przez radykaln pras bardzo dobrze

przyjta \ .

.

Dzi * by wielki przegld wojska i Grwardyi Narodo-

wej, i Reichstag by zaproszony przez Cesarza. Uderzajcem
byo, ze Legia akademicka, (gdy poprzedzajce oddziay

(iwardyi Naród. Cesarza wiwatami witay) przechodzc

zupenie w milczeniu przed Cesarzem defilowaa, a o 100

kroków dalej przed Reichstagiem z wielkimi wiwatami.

Równie rzecz si miaa z niektórymi oddziaami Gwardyi

Narodowej, albowiem przed Reichstagiem wszystkie od-

dziay bez wyjtku wiwatoway, przed Cesarzem tylko

niektóre. Wida byo, e wojsku liniowemu bardzo byo
przykro, oddawa nam honory...

Odbieram wanie ^ list Twój z 15/8, gdzie donosisz,

e si do miasta sprowadzia, uciekajc przed choler.

Niech Was Bóg strzee! Mam pewn wiar, e Wam nic

nie bdzie. Prosz Ci, moja droga, o tyle, aby mi codzie

par sów napisaa o zdrowiu...

1 Ob. Dodatki Nr. 5.

2 Micha Popiel, waciciel dóbr Kuczyce pow. samborsk.,

pose ze Starej Soli.

8 Tu koczy si list z 18 sierpnia, poczem nastpuj dwa
postscripta z nastpnego dnia, dat 19-go opatrzone.

^ T. j. 19 sierpnia.

^ Tu zaczyna si drugie postscriptum z 19-go; w niem, obok

podanego ustpu, odpowied na list ony z 15-go, w interesach ro-

dzinnych. U góry listu pismem Smolki podkrelone: »Maurycy! Po
przeczytaniu odelij «. Wedug yczenia Smolki, ona komunikowaa
te listy Maurycemu Kabathowi (str. 1, przyp. 1); chodzio mu o to,

eby list nie zagin.

D/IENNIK FR. SMOLKI
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W. \Vi(Ml(',, 23 siorpiiia 1848|

Stenografi nie posyam, albowiem zerwano kontrak

wzgldem drukowania tych protokoów; bd teraz w ce

sarskiej drukarni wytoczone, — przez to przerwa. Posa,

lem wczoraj 1 egzemplarz stenografii Skowskiemu ^ dla

mego obwodu wyborowego do Lubaczowa lub ókwi
Pierwszy w rozporzdzeniu z tym egzemplarzem gos da-

em Pawlikowskiemu Leandrowi^. Jak dugo mi nie na-

pisz, dokd ten egzemplarz posa mam, bd go posya
na Twoje rce...

Przedwczoraj zwotowano 20,000.000. Ja byem prze-

ciwko temu i oraz za Wochami mówiem, za co mnie nie

które dzienniki np. »Radicale« chwal. W stenografii z 20-go

sierpnia- bdzie dokadnie. Bybym wicej wzgldem Wo-
chów mówi, lecz przerywali mi kilka razy schwarzgel-

bery, którym si ta mowa bardzo nie podobaa, wic da-

em ju spokój — i zakoczyem, mówic przeciwko za-

braniu naszych depozytów.

Wanie Stadion zaczyna mówi.

' Dr. Aleksander Skowski (iir. ] 808 um. 1888) adwokat lwowski

(ojciec niedawno zmarego Stefana, zasuonego posa i prezesa Rady
powiatowej mieleckiej), czonek marcowej deputacyi (obacz str. 14,

przyp. 1, 3. i por. przytoczon tame Stadiona ciaral^terystyk czon-

ków teje deputacyi).

* Leander PawlikoAvski, towarzysz Smolki w spisku przed

r. 1841, jeden z zaoycieli zwizku »Modej Sarmacyi«, wizie stanu

1841—1845, obywatel okrgu wyborczego lubaczowskiego, skd Smolka
posowa, czynny promotor jego wyboru.

^ Mow t mia Smolka na posiedzeniu wieczornem 21 sierp

nia; pomyli si widocznie w rachubie dni kalendarzowych; dla-

tego pisze susznie »przedwczoraj«, ale u dou kadzie myln dat:
22 sierpnia. List ten pisany podczas posiedzenia 23 sierpnia. Mowa
Smolki z 21 sierpnia pomieszczona w Dod. Nr. 7.
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11. Wiede, 26 sierpnia 1848.

... Na dzi zapowiedziany by krawal robotników ; do-

tychczas jednak spokojnie i niezawodnie tak zostanie. Mi-

nisteryum journalistyka okropnie szarpie za wypadek z ro-

botnikami. Cokolwiek ministeryum si zachwiao, sdz je-

dnak, e si utrzyma ^.

cz dla Ciebie egzemplarz dzisiejszego numeru Ko-

ciej muzyki^. Kadego z ministrów (chocia karykowanym
sposobem oddani s) pozna mona. Deputowany T. który

cigle tylko e ii gada, jest Trzecieski ^, który wcale nie-

potrzebnie mówi i ten zwyczaj ma czsto, e i i wyciga
a do miesznoci...

I

^ W gabinecie Doblhoffa, mianowanym 18 lipca 1848, utwo-

rzono ministerstwo robót publicznych, które jeszcze za rzdów tego

samego gabinetu zaniko, po ustpieniu pierwszego ministra w kocu
sierpnia 1848, i przez 60 lat nie byo wznowione. Tek robót pu-

blicznych obj Ernest von Schwarzer, dziennikarz wiedeski o awan-

turniczej przeszoci (ob. str. 2, przyp. 4), pierwotnie przeznaczony na

ministra handlu, który niegdy wysugiwa si Metternichowi, po re-

wolucyi za marcowej manifestowa si jako libera. Podejrzywano

go o wdroenie akcyi prowokatorskiej wród proletaryatu robotni-

czego, coraz liczniej wówczas gromadzcego si w rozpolitykowanej

stolicy, by wywoaniem rozruchów ulicznych utorowa drog po-
danej dla reakcyjnych ywioów represyi. Schwarzer utworzy » Pro-

wizoryczny Komitet Centralny dla spraw robotników* (2 sierpnia 1848),

zoony w czci z urzdników rónych ministeryów, w czci z oby-

wateli. Zarzdzenia tego Komitetu wywoay niebawem niepokoje

wród robotniczego proletaryatu, które przejy strachem liberalne

mieszczastwo wiedeskie. Wybuchy rozruchy uliczne 21 sierpnia,

które stumia Gwardya Narodowa. Na razie nasta spokój ; tumiony
zaczyn wzburzenia rozwin si dopiero w wypadkach wrzeniowych
i padziernikowych, ob. niej Nr. 13, str. 25.

* Katzenniusik, wiedeskie pismo humorystyczne.
' Franciszek Trzecieski, waciciel dóbr Gorajowice, pose

jasielski, zasuony póniej twórca krakowskiego Towarzystwa Wza-
jemnych Ubezpiecze.

2*
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Oddaem podanie Friedberga^ i mówiem z ministrom

spodziewam si, e mu sprawiedliwo bdzie oddana,

by jednalc moe, e jeszcze do Zaleskiego zapytanie ])(').)

dzie. Bd o tym interesie pamita; owiadcz to Robc r*

towi^, by zawiadomi Friedberga i Rad Narodow (któr.

mi podanie Friedberga przysaa) o tem, co si stao.

Wanie mówi mi Baci, e wczoraj odeszo wzgldem
Komisyi ^. Nie zrozumiaem go dobrze, bo wanie Kudlich ^

by na mów^nicy i bardzo gono mówi. Zrozumiaem tylko

e wymieni Szymonowicza ^, Roberta, Szlachtowskiego

'

i Rajskiego ' — zdaje si, e razem z tym listem przyj-i

dzie do Apelacyi, wic najlepiej si dowiecie.

Odbieram list Twój z 23-go. Odezw do wyborców luba-

czowskich * napisaem bardzo dawno i posaem Abancour-

towi^, zdaje mi si, przez Kabatha^^. Mog zawsze jeszcze

drug napisa; wolabym jednak, ebym wiedzia, e pierw-

sza oddan zostaa. Zapytaj si zatem Kabatha i napisz mi.

. . . Spokój wszdzie.

* C. k. komisarz obwodowy, czonek lwowskiej Rady Narodo-

wej, za udzia w tej korporacyi usunity z urzdu.
* Hefern, ob. str. 13 przyp. 4.

^ Ob. wyej str. 8, przyp. 4.

* Jan Kudlici, doktorand praw, pose z Beneszowa na lsku.
* Ignac}^ Szymonowie z, radca apelacyjny we Lwowie. Pod-

czas urzdowania Smolki w Prokuratoryi Skarbu we Lwowie (1831

do 1834), jego szef w urzdzie, jeden z najzdolniejszych wówczas pra-

wników galicyjskici.

« Dr. Feliks Szlachtowski (ur. 1820, um. 1896), wówczas

auskultant sdowy, póniej adwokat, wreszcie dugoletni prezydent

m. Krakowa.
' Dr. Tomasz Rayski (ur. 1811, um. 1885), adwokat lwowski,

wizie stanu 1841—1845, wraz z Smolk skazany na mier i ua-
skawiony w styczniu 1845.

8 Odezw t z dat 18 lipca 1848 pomieci K. Widmann: Fran-

ciszek Smolka, jego ycie i zawód publiczny (Lwów, 1886) str. iy4.

» Ob. str. 6, przyp. 2.

*<> Ob. str. 1, przyp. 1.
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12. Wiede, 29 sierpnia 1848.

Wczoraj absolutnie czasu nie miaem, by cho kilka

sów napisa. Wprawdzie i nie byo co pisa. Siedziaem z 6

godzin na konstytucyjnym wydziale, a reszt dnia byem na

naszym i innych klubach i zgromadzeniach, gdzie si de-

batowao co do sposobu wotowania w sprawie poddaczej.

Prezydyum sejmowe jeszcze nie uoyo wszystkie pytania

(maj by ze 150 pyta). Me mam jeszcze wyobraenia,

jakby podobnem byo w ten sposób wotowa, a pewny
jestem, e si przez tydzie cay kóci bdziemy, jakie

kwestye i w jakim porzdku maj by stawiane, jeeli si

Izba nie zdecyduje wybra komisy, która bdzie upowa-

nion wycign z tych 73 amendements kilka lub kilka-

nacie pyta (prinzipieUe Fragen), nad któremi gosowa-

nie nastpi. Zobaczymy, co to dzi bdzie! Do uoenia sto-

sownego prawa musi by osobna komisya, podug prowin-

cyi zoona...

Niemao zdziwiony byem, wyczytawszy z Gazety

Narodowej, e prezesem Apelacyi we Lwowie zostaem,

a wkrótce potem odebraem list Twój, w którym o tem

piszesz. Ciekawy jestem, kto takiego bka puci? Przy-

szedszy wczoraj do domu, zastaem nastpujcy dekret

ministeryum sprawiedliwoci:

„N-ro 2635/J. M. Uber Einschreiten des Glremiums

der Lemberger Advokaten, habe ich Eurer Wohlgeboren

eine uberzahlige Advokatenstelle in Lemberg verliehen ^

Indem ich hievon, unter einem den k. k. Obersten

Gerichtshof zur Wissenschaft und das k. k. galizische

Appellationsgericht zur weitern Yerftigung in Kentnis

setze, gereicht es mir zu besonderem Yergniigen, Euer

' W^skutek wyroku mierci a mimo uaskawienia, Smolka

utraci adwokatur w styczniu 1845 r. Ob. Dodatki, Nr. 1. Co do

pogosek o prezesostwie Apelacyi, ob. niej str. 25.
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Wohlgeboren voii Ihrer Ernennung unmittelbar Nachrichtl

zu geben.

Wien, den 25-ten August 1848.

Der Reichstagsabgeordnete und Minister der Justiz:

Bach.

Wic jestem znowu adwokatem, lecz kiedy z tego

uytek zrobi — drugie pytanie. Zdaje si, e do Ape-

lacyi podam, by mi substytuta nie dali i w ogólnoci we
wszystkiem mnie tak uwaali, jak gdybym adwokatem nie

by, albowiem nie jestem w stanie powiedzie, kiedy po-

wróc, a natenczas trzeba bdzie niestety zupenie od no-

wego zacz. Porad si Kabatha *, jak sobie postpi mam,
czy poda o urlop, o substytuta — lub wcale nic? Nie

poapaem si jeszcze, co robi, nawet nie cic o tem my-
le, bo mi gowa szumi od Kudlichowskiego wniosku *,

amendements^ pyta, etc. Wanie rozdali pytania, jest

ich 159. cz jeden egzemplarz — najoczywistszy dowód,

e tak gosowa nie mona. Ciekawy jestem, jak si Izba

zdecyduje. cz plan Izby, z którego zobaczysz, gdzie

siedz.

Wanie czytaj, e Rusini podali drug petycy
wzgldem podziau Galicyi z 15.000 podpisami ^. Sysze-

limy, e zbieraj podpisy przeciwko podziaowi; niechby

t petycy jak najprdzej przysali z jak najliczniejszymi

podpisami. Dobrzeby byo, gdyby kto w kraju napisa

wyjanienie sprawy ruskiej, któreby midzy posami roz-

da mona; musiaoby dobrze, gruntownie, wduchu
pojednawczym by napisane. My adn miar tyle

czasu znale nie moemy, by co podobnego napisa. Mo-

' Ob. wyej str. 1, przyp. 1.

' W sprawie zniesienia poddastwa i paszczyzny, ob. wyej
Nr. 9, str. 16 i str. 20, przyp 4.

» Por. wyej, Nr. 3, str. 7-8 oraz niej Nr, 14, str. 26—27.
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-loby to równie suy jako doskonay materya do mowy
w Izbie, ^dyby rias Rusini (jak si spodziewa mona) pu-

l^licznie w Izbie zaczepili. Prosz zatem Roberta ^, aby si

ogldn, ktoby co podobnego napisa móg (moe w Ra-

dzie Narodowej : Wasilewscy ^, Dzierzkowski ^, Rueben-

bauer % Piat ^, Szedler ^ i t. d.). Prosibym jednak o ta-

jemnic, e si co podobnego przygotowuje. Jeeli Robert

ju wyjecha, albo si tym interesem zaj nie móg, to-

bym Ci prosi, aby w tym wzgldzie z Skowskim ' albo

z Szedlerem mówia. Jest to rzecz bardzo wana, nadzwy-

czajnie wana, i konieczne, by si kto tym interesem

szczerze zaj. .

.

Dzi rocznica mego zaaresztowania. .

.

fF. S).

Odebraem wanie listy Twoje z 26-go i Roberta

z tej samej daty. Prezesostwo: bk— jednak by moe, e
mnie z ministeryum proponowali.

al mi, e z Szymonowicza ^ niekontenci; ja go sam

' Hefeni, ob. str. 13, przyp. 4.

2 Ob. str. 14, przyp. 1.

3 Ob. str. 14, przyp. 3.

* Ob. str. 14, przyp. 2.

^ Stanisaw Piat (ur. 1802, um, 1866), iterat Iwowsld za-

sluon}^ pedagog, póniej twórca i waciciel wielce cenionego za-

liadu wychowawczego, ojciec profesorów Tadeusza (obecnie zastpcy

Marszalia w Wydziale Krajowym) i Romana (f 1906).

6 Alelisander Szedler, literat i pedagog, w par lat póniej

wespó z Szajnoci wspówydawca lwowsl5:iego Dzienniia Literack:iego

(1852—1854), a wespó z ZacharJasiewiczem Kóka Rodzinnego (1862);

talent znaczny (powie Semeko, komedya Przestrogi praciotuni),

nierozwinity wskutek obarczenia obowizkami pedagogicznymi, by
bowiem wychowawc w kilku po kolei domach magnackich, czem

zdoby sobie niedocenione a niemae zasugi; u schyku ycia wy-

chowywa Andrzeja Potockiego; um. 1889.

' Ob. str. 18, przyp. 1.

s Ob. str. 20, przyp. 5.
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na prezesa tej Komisyi propoTiowaeni i nie byby niezn

wodnie mianowanym zosta, gdybym go nie by propono-

wa, lecz nilct mi o tem nie pisa, e si w sprawie depo

zytów talv le spisao Cofnaó mianowania jego nie mon.i,

bo ju odeszo.

Wetowanie nad A\nioskiem Kudlicha, po 4-godzinnej

debacie nad form gosowania, odroczono na jutro, a dzi

bd targi midzy partyami i porozumienia.

13. Wiede, 30 sierpnia IHH,

Pisaem wczoraj, e gosowanie nad wnioskiem Ku-

dlicha na dzi odroczono dla porozumienia si wzgldem
sposobu gosowania i przyjcia tych lub owych zasad. Kon-

ferencye midzy partyami trway do 12-ej w nocy, lecz

porozumienie nie nastpio. UAvaam nietylko ministeryum,

ale i Sejm za kwestyonowany, — albowiem, o czem ju
w wczorajszym licie wspominaem, coraz janiej widz,

to jest: e si tacy znajduj, którzy t kwesty w celu

zwalenia ministeryum a naAvet Sejmu exploatuj. Kolizya

okropna! Ja jestem za utrzymaniem ministeryum, albowiem

nie potrafibym teraz zoy dobre ministeryum z innych

osób, któreby mogo mie wikszo Izby za sob, a przecfe

nie mog zupenie tak wotowa, jak partya ministeryalna

da. Zerwanie Sejmu byoby najkompletniejszem nieszcz-

ciem, osobliwie dla nas Galicyanów; natenczas mamy w per-

spektywie anarchi, rzd wojskowy, upadek wolnoci. Je-

stem w kopocie o tyle wikszym, e wiem, i wielu z na-

szych posów, spuszczajc si na moje zdanie, tak wotowa

^ Ministeryum sprawiedliwoci zarzdzio (rozp. z 30 maja 1848,

Nr. 927) wydanie wszelkich depozytów sdowych (w gotówce) fun-

duszowi umorzenia dugów pastwow5'^ch, za oprocentowaniem 3%:
Szymonowicz, jako radca apelacyjny, zaj si gorliwie wykonaniem

tego rozporzdzenia, gdy w Wiedniu czyniono starania o jego co-

fnicie
;
por. w tym przedmiocie mow Smolki 21 sierpnia, Dodatlvi Nr. 7.
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l)d, jak ja. Do tego przykrego pooenia, cz si i inne

trudnoci: tak spodziewa si mona, e moe ju za dni

kilka bdzie wielki kopot z czci Gwardyi \ zoonej
j)o wikszej czci z wyrobników fabrycznych, którzy, nie

majc adnego zarobku, upomn si o sposób utrzymania

ycia. Tu i miliony nie wystarcz, bo ich jest moe ze

1^0—30.000, a zima przede drzwiami.

Daj Boe, by ta trudno bya szczliwie zaatwiona,

alboAviem przyj moe do okropnej walki; by moe, e
to wszystko zanadto czarno widz — co daj Boe! Na
wszelki wypadek bd spokojn i pewn, e na siebie uwa-a bd.

Przed sesy dzisiejsz mamy jeszcze prywatne zgro-

madzenie, moe przecie do jakiego porozumienia przyjdzie.

Pisa mi Robert''* wczoraj, e Gloisner mia list do-

sta z Wiednia, w którym mu pisali, e ja jestem w pro-

pozycyi na prezesa Apelacyi; niepodobnem to nie jest, je-

stem jednak najpewniejszy, e po mojej mowie przeciw

daniu kredytu na 20,000.000, za Wochami i przeciw za-

braniu naszych depozytów, tudzie po niektórych wotach

w konstytucyjnym wydziale, odradzili si w tym wzgldzie.

Nie ma niebezpieczestwa, by mnie ta aska spotkaa ^

Wanie skoczyo si posiedzenie po 3-ej popoudniu;

znowu tylko nad form i porzdkiem kwestyi stawia si

majcych, ywo debatowano. Uwaam jednak, e rzeczy

lepiej stoj, albowiem zgodzia si wielka wikszo na

form gosowania, wczoraj przez wiksz cz amande-

1 Narodowej; por. wyej str. 19 przyp. 1.

* Hefern, ob. str. 13, przyp. 4.

* Dotd pisane typowym, równym charakterem Smolki, wido-

cznie rano, przed owera »prywatnem zgromadzeniem*, o którem wy-
ej wspomniano w 3-cim ustpie; odtd kontynuacya listu, nakre-

lona szybko, widocznie po tem »zgromadzeniu «, pismem, jak na
Smolk, niezwykle nerwowem. Zna tu te zmian nastroju, przebie-

spowodowan.
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rów uoon; i ja przeparlem dzi amendement dla OaJi('\ i

dobre; tak si spodziewani, e jutro nie le pójdzie.

Jutro tedy niezawodnie o 9-ej rano gosowanie nastpi...

Zastrzegam sobie, aby z tego listu nic nie wydrukowano.

(P. S.).

Co donosz w rzeczach publicznych, moesz jednak

znajomym, a nawet Radzie Narodowej przez Roberta ko-

munikowa, chybabym kiedy wyranie napisa, aby nikomu

nie udzieli.

Oddaem dzi Bachowi podanie przez wiksz cz
naszych posów podpisane, wzgldem oddania naszych de-

pozytów^; bardzo si skroba.

Odebraem list Twój 27 -go, w^ którym jeszcze o tem

piszesz, e na prezesa proponowany by mam. Niech Ci
o to gowa nie boli.

14. Wiede, 31 sierpnia 184H.

Posiedzenie bardzo byo burzliwie. Gosowanie prawie

ju cakiem skoczone; — nie mog opisa, bo ju na 4-t
idzie i cigle jeszcze gosujemy. Kocz, bo poczta odejdzie.

cz stenografie:

1) z 22-go sierpnia, dla Ciebie, Gowackiego ^ i mego

obwodu. Bdzie drugi numer z 2 I-go z wieczornej sesyi,

w którym bdzie moja mow^a wzgldem 20,000.000 i Wo-
chów ^.

2) z 29-go sierpnia dla Ciebie, Gowackiego i mego

obwodu.

Rozdawano dzi pomidzy deputowanych pisemko we
Lwowie wydrukowane, z 3I-go lipca 1848, pod tytuem

* Ob str. 24, przyp. 1 i str. 2, przyp. 2.

' Ob. str. 3, przyp. 4.

« Por. wyej Nr. 10, str. 18.



Wiedej 30 sierpnia do 3 wrzenia 1848. 27

„Denkschrift der riithenischen Nation in Galisien ^ur

Aiifkldrung ihrer Verhaltnisse'\ Me czytaem jeszcze.

Niech kto na to odpowie^ lecz im ruhigen^ nichi verletzen-

den Ton ^ .

.

(P. S.J.

Ciekawy jestem, kiedy si skoczy posiedzenie; ju 4-ta.

15. Wiede, 3 wrzenia 1848.

Wczorajsze owiadczenie Bacia^ ogromny haas na-

robio. Deputowany Yioland^, natychmiast w^ Izbie zapro-

testowa, z czem si jednak nie zgadzam, albowiem w rze-

czy tak wanej trzeba byo dokadnie si zastanowi, jak

sobie Izba lub partya wobec takiego owiadczenia post-

pi ma.

Odbywaj si cigle narady midzy partyami, co da-

lej robi. Nakaniam Yiolanda (a zdaje si, e tak bdzie),

aby tymczasem swój protest ograniczy na to, e mu pre-

zydent nie pozwoli odpowied da na owiadczenie Bacha.

Pozajutro za bd Bacha wzgldem tego owiadczenia

interpelowa. — (Jutro niema posiedzenia).

Ministeryum od powrotu Wessenberga* kilka razy

tak w Izbie wystpio, e w opinii publicznej niezmiernie

upado; nie wiem czy cakiem nie upadnie. W Izbie je-

dnak zawsze bdzie miao znaczn wikszo, a nie widz
podobiestwa, by radykalniejsze ministeryum przy tej Izbie

si utrzyma mogo. Pozajutrzejsza interpelacya (przez Bo-

roscha)^ bdzie bardzo ciekawa.

^ Por. wyej Nr. 3, str. 7, Nr. 12, str. 22 oraz niej str. 28, 32.

* Owiadczenie w sprawie atrybucyi ustawodawczych Sejmu;

por. niej Nr. 19.

3 Ob. str. 11, przyp. 1.

* Ob. wyej str. 2, przyp. 1.

^ Alojzy Borrosch, ksigarz praski, pose m. Pragi.
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Czytaem przetumaczony (przy Gazecie Narodowej)

Eeichsfagsblattj w l^tórym donosz o mojej mowie z 18-i;()

sierpnia*; widziaem, e nietyllio bardzo Icrótlco zebrane, nie

doliadne, ale nawet zupenie faszywe data umiecili, tak

np. cigle pisze, jal^obym mówi, e caa szlachta galicyj-

ska paszczyzn darowaa. Ja tego nie powiedziaem i bar-

dzo dobrze na t ol^oliczno wanie uwizaem. Powiedzia-

em, e bardzo wielu paszczyzn znieli, a niektórzy, b-
dc w tak szczliwem pooeniu, e to uczyni mogli, na-

wet darowali. Zaley mi na sprostowaniu tej okolicznoci

z rozmaitych w^zgldów, i dlatego, e natenczas dopiero

naleycie oceni mona odpowied, któr da Stadion.

Prosz zatem Koreckiego^ i Dobrzaskiego*,
aby t moj mow ze stenograficznego protokou,
wiernie* tumaczon, w swoich dziennikach umiecili.

Bardzo uradowany byem, gdy zobaczyem dzi

w Dzienniku Narodow^ym odpowied (to jest pocztek) Ci-

glewicza na haniebny memorya witojurców przeciwko

Polakom — wic nastpio ju to, o czem przed kilkoma

dniami pisaem ^

Malarz wiedeski mnie maluje, chcc wyda galery

wielu posów tutejszego Sejmu. Mczy mnie, bo nie mam
czasu, a musz mu siedzie. Maluje mnie teraz kolorami

dla siebie (gdybym chcia, mógbym za 10 fi. mk. kupi),

a potem bd w^ litografii nie kolorowanej, która moe

1 Ob. Dodatki Nr. 6.

* Leon Korecki, redaktor Dziennika Narodowego we Lwowie.
* Jan Dobrzaski (ur. 1820, um. 1886), gony póniej dzien-

nikarz, wówczas redaktor Gazety Narodowej, wznowionej nastpnie

w r. 1863 i dotd wychodzcej.
* >Wiernie« dwa razy podkrelone.
5 Artyku K. Ciglewicza, drukowany w »Dzienniku Narodo-

wym«, wydano wkrótce osobno, po polsku (Rzecz czerwonoruska,

Lwów, 1848) i po niemiecku (Die rotlirussischen Angelegenheiten.

Wien, 1848).
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•

1 fi. mk. kosztowa bdzie; tak kupi i Tobie pol. Ko-

lorami bardzo mnie dobrze trafi.

Wanie odbieram 7 listów, a midzy tymi i od Ciebie

i od Roberta ^ (nie uwierzysz, ile listów pisa musz, to

w prywatnych, to w publicznych sprawach). Co si da zro-

bi wzgldem Pogodowskiego 2, pewnie zrobi, — przy-

znaj jednak, e mi teraz niedobrze mówi z Bachem po

jego owiadczeniach, przez które si na bakier postawi

z lew stron Izby, do której nale. Me miaem jeszcze

czasu przeczyta wszystkie te listy, bo i akta, jakie wi-

dz, — a czas pocztowy nagli.

ydzi z Tymienicy ^ i ze ókwi przysali do mnie

petycy o emancypacy. Odpisaem, dajc rozmaite dobre

rady; odbieram teraz najczulsze odpowiedzi, które mnie

istotnie ciesz.

16. Wiede, 4 wrzenia 1848.

Ledwie kilka stów napisa zdoam, albowiem siedzia-

em cay dzie na konstytucyjnym wydziale, a teraz mu-

sz popieszy na nasz klub a potem na klub der dussersten

Linken^ aby si porozumie wzgldem jutrzejszego posiedze-

^ Hefern, ob. str. 13, przyp. 4.

* Ob. str. 8, przyp. 5.

Pismo ydów tymienickich do Smolki z 27 sierpnia 1848,

»vom Lese-und Fortschrittsverein zu Tysmenitz «, z podpisami : H. Cohn,

Ab. Schulmann, S. D. Sokal — pomieci K. Widmann 1. c. str. 870

do 873. O »radach « Smolki dawanych ydom w odpowiedzi na te

enuncyacye, ob. tame str. 279, wedug jego ustnego opowiadania:

»aby ydzi, skoro im przyznane bd równe prawa, z tych praw

tylko bardzo zwolna i ostronie korzystali, a bro Boe nie korzy-

stali na szkod chrzecijaskiej ludnoci, gdy w takim razie nastpi

niechybnie reakcya i przyj moe czas, e nastpi ukrócenie tych

praw przez te same ciaa ustawodawcze, które ydów przypuciy
do równouprawnieni a«.
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nia, by nic takiego si nie stao, coby Sejm rozbi mogo.

Jestem nawet za utrzymaniem teraniejszego ministeryum^

abowiem nie widz podobiestwa, aby lepsze przy teraniej-

szem usposobieniu Izby si utrzyma mogo. Pewne jest, e
Bach gupstwo zrobi i niepotrzebnie si wyrwa'; bdzie

on za to mia swoje, a zawsze czas na to, zwali ministe-

ryum (wenn 's iiherhaiipt wóglich is), gdyby si istotnie re-

akcyjnem okazao. Wszyscy myleli, e niebezpieczestwo,

zagraajce Sejmowi, ze wzgldu Kudlichowskiego wniosku,

szczliwie mino, a tu spada jak z nieba owiadczenie

Bacha, które stan rzeczy jeszcze mocniej zakwestyonowao.

Dlatego nigdy pewnymi by nie moemy, jak dugo Sejm

potrwa i czy nas moe wkrótce nie rozpdz, tak, jak

z drugiej strony by moe, e jeszcze rok cay potrwa.

Jest to strasznie przykre pooenie, e si moe dugo wi-

dzie nie bdziemy. Grdyby si rzeczy ju raz ustaliy, to-

bym przecie Was do Wiednia sprowadzi, lecz o tem

trudno przed zim myle...
Nie mog, jak teraz rzeczy stoj, pój do Bacha,

wzgldem Pogodowskiego, lecz bd si stara, aby jutro

na posiedzeniu z nim pomówi 2.

Dzi znowu 3 listy dostaem, wczoraj 7, w rozmai-

tych interesach. Odpisz tu wszystkim— a przecie czyni.

Pochwal mnie teraz przynajmniej, e do Ciebie codzie

pisz. Donie mi, czy wszystkie moje listy odbierasz? Czsto

recepisuj. Stenografii z 2 I-go, wieczorna sesya, i z 22-go

jeszcze nam nie dali.

(P, SJ.

czek N-o 66 Kociej Muzyki*, gdzie Stadion Neu-

1 Ob. wyej str. 27.

« Ob. wyej Nr. 15, str. 27.

8 Odtd postscriptum.

* Katzen-Muzik, pismo humorystyczne,
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niana pywa uczy. Niesusznie Gleisbacia ^ sekuj, — nic

on dotyciczas zego nie zrobi i nie powiedzia. Uczepili

si go moe za to, e irabia (jeden prócz galicyjskici) i e
obok Stadiona siedzi.

17. Wiede, 5 wrzenia 1848.

Zdaje mnie si^ e nie wszystkie moje listy odbierasz;

tak w dzisiejszym licie dziwisz si, e nie pisz, i adwo-

katem zostaem, a ja o tem ju dawno pisa ^. al by mnie

byo, gdyby jakie stenografy zginy byy. Napisz mi, czy

dostaa Avszystkie, prócz 2 I-go, wieczorna sesya, i 22-go

sierpnia. cz stenografie z 3 I-go sierpnia i I-go wrzenia:

1) dla mego obwodu wyborczego przez Skowskiego * — czy

Sl^owski oddaje, lub porozumia si w tym wzgldzie z Pa-

wlikowskim?*; 2) dla Gowackiego^; 3) dla Ciebie.

Prócz tego 2 egzemplarze przedoonego Izbie prawa
rekrutacyjnego, nad którem zatem wkrótce debatoA^a b-
dziemy: a to jeden egzemplarz dla Kabatha ^, drugi dla Go-
wackiego. Dzi bardzo ciekawa bya interpelacya Boroscha

',

(któr w stenografii pilnie czytajcie), wzgldem danego

przez Bacha owiadczenia **. da aby mu ministerym na

te pytania 7-go odpowiedziao.

Ja dzi take interpelowaem, wzgldem Gwardyi

') Karol Józef hr. Gleispach, waciciel dóbr Johnsdorf

w Styryi, czonek styryjskiego W"ydziau stanowego, pose z Feld-

bacli (w Stj^ryi).

2) Ob. Nr. 12 (29. VIII), str. 21—22.

3) Ob. str. 18, przyp. 1.

*) Ob. str. 18, przyp. 2.

^) Ob. str. 3, przyp. 4.

6) Ob. str. 1, przyp. 1.

') Ob. str. 27, przyp. 5.

*) Ob. wyej str. 27, przyp. 2.
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Narodowej i wywiezienia wychodców do Rosyi, wskutek

przesanych mi z Rady ókiewskiej * i przez Pawlikow-

skiego doniesie. Mówiem bardzo krótko, dlatego, e prze-

demn byo mnóstwo interpelacyi a Izba ju troch znie-

cierpliwion bya. Bd popiera te przedmioty w ministe-

ryum pisemnie. Powiedziaem jednak to, co publicznie

powiedzie chciaem o burmistrzu sokalskim, który nie ze-

zwalajc na zawizanie Gwardyi, owiadczy alcym si:

»Radecki wzi Medyolan, a te waryaty myl jeszcze

o zawizaniu Gwardyi Narodowej*.

Ja Koci Muzyk nie trzymam, tylko czasem kupuj
pojedyncze numera i Tobie posyam. Zaprenumeruj zatem

dla Gowackiego; czasem jest bardzo dowcipne, lecz tylko

dla tych, którzy s przytomnymi przy scenach tam kary-

kowanych.

18. Wiede, 6 wrzenia 1848.

Jeeli tylko jaki wolny moment mam, to mnie ów ma-

larz morduje, aby skoczy mój portret; wic tylko tyle

pisz, e zdrów jestem...

Odbieram list Twój z 2/9. Sdz, e moe odpowied
Ciglewicza w sprawie ruskiej dostateczn bdzie;

dotychczas czytaem jednak tylko pocztek. Jeeli za
Aleksander^ w tej sprawie co napisa chce, to bardzo

z tego kontent jestem; zawsze si niezawodnie zda do dal-

szych dyskusyi. Chcielimy odpowied Ciglewicza na nie-

mieckie przetómaczy i midzy deputowanymi rozda;

gdyby jednak caa odpowied nie tak prdko wydrukowan
zostaa w »Dzienniku Narodowym «, toby dobrze byo, gdy-

bycie nam dobre tómaczenie caego artykuu przysali,

abymy zaraz wydrukowa da mogli ^

* T. j. Eady Narodowej ókiewskiej; ob. Dodatki Nr. 8.

* Zapewne Szedler, ob. str. 23, przyp. 6.

* Por. wyej str. 28, przyp. 5.
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Ziemiakowski nie odezwa si wprawdzie jeszcze, lecz

on pracuje w wydziaach, a nie sdcie, ze tylko ten pra-

cuje, kto na Sejmie gada; czsto poza Sejmem, na klubaci

na konferencyach z partyami i osobami skuteczniej dzia-

a mona, jak przez paplanie na Sejmie. Jutro jedzie do

Galicyi radca ministeryalny Fischhof ^, waciwie dla

cholery, lecz zawsze wanem jest, jak rzeczy bdzie wi-

dzia w kraju, bo jest czowiek liberalny, dobry i bdzie

moe z czasem ministrem. Daem mu do rozmaitych osób

rekomendacye i w ogólnoci yczyem sobie, aby by do-

brze przyjty, o czem i Rad Narodow zawiadomi war-

toby byo. To jest ten sam Fischhof, który by tak dugo
prezesem des Sicherheitsausschiisses i Stadiona przy kwe-

styi, tyczcej si powrotu Cesarza, tak zgromi. Daem
mu bilet take do Roberta ^; gdyby Robert wyjecha, to

go moe gdzie w drodze zdybie.

Wsy bardzo mocno mi wyrosy: zobaczysz na lito-

grafii...

19. Wiede, 7 wrzenia 1848.

Interesujca dzi bya sesya. Przedewszystkiem bya
scena z powodu zaskarenia Hubickiego ', e Stadion przy

wczorajszem gosowaniu na chopów wpywajc, faszywie

im tumaczy. Ministeryum dao zaspakajajce owiadcze-

nie z powodu Bachowskiego byka^, to jest, e nim konsty-

tucya uoon bdzie, wszystkie prawa przez Sejm ura-

* Ob. str. 5, przyp. 6. Fischhof by lekarzem.

2 Hefern, ob. str. 13, przyp. 4.

» Karol Hubicki, waciciel dóbr Nakwasz, pose z Olejowa

(pow. zoczowski), onierz 1831 r., czonek deputacyi, wysanej ce-

lem dorczenia »petycyi z 18 marca 1848« (ob. Dodatki Nr 3). Por.

Stadiona charakterystyk czonków tej deputacyi, Helfert: Geschichte

der ósterr. Revolution (Freiburg 1907), I, 496. Ob. niej str. 38.

* Ob. wyej str. 27.

3DZIENNIK FR. SMOLKI.
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dzone, Ces.irzowi do sankcyi przedoone by maj, e
za konstytucya sankcyi nie wymaga, lecz tak przez
Cesarza przyjt zostanie, jak j Reichstag
uoy. Jest to wane — i ja te rzecz inaczej nie ro-

zumia.

cz stenografie:

1) 3 egzemplarze (dla Ciebie, Gowackiego ^ i mojego

obwodu) z 2 I-go wieczorna sesya;

2) 3 egzemplarze z 2-go 7-bra;

3) 3 egzemplarze z 5-go 7-bra (jest tu interpelacya

Boroscha ^). Dostaem te ostatnie 3 egzemplarze przez pro-

tekcy; inni dopiero za kilka dni dostan. Mona t inter-

pelacy zaraz do gazet naszych poda...

Pacono dzi za bilet na galery po 5 fi. mk. — tak

wszyscy chcieli by obecnymi przy owiadczeniu ministra.

Wczoraj wyprawiono Boroschowi za jego interpela-

cy wielki Fakelzug.

Sycha, e Francya wydaa Austryi wojn, z po-

wodu woskich stosunków; e Francuzi ju przez Alpy

przeszli, i w Wenecyi wojsko wyldowali. Dobrze im

tak— trzeba byo Wochów puci z Panem Bogiem. Gdy
21 -go sierpnia o tem mówi chciaem, i powiedziaem, e
z Wochami musi by zawarty taki stosunek, aby byli

li tylko naszymi ssiadami, cae centrum i prawa strona

tak si zlka, i syka zacza, e o tem mówi przesta-

em ^ Teraz moe si inaczej nakoni.

Co o publicznych rzeczach pisz, moesz zawsze

udzieli, komu na tem zaley, i przez Roberta* lub Ale-

ksandra ^ i Radzie Narodowej.

* Ob. wyej str. 3, przyp. 4.

« Ob. str. 27, przyp. 5.

8 Por. wyej Nr. 10 i Dodatki Nr. 7.

* Ob. str. 13, przyp. 4.

^ Skowski (str. 18, przyp. 1) lub Szedler (str. 23, przyp. 6).
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Nie mam absolutnie czasu osobno do Rady, lub kogo

.iinego o tem samem pisa, albowiem dostaj w przeciciu

5 listów dziennie z rozmaitymi interesami.

Priedberg * bdzie pewnie restytuowany; mówiem
o tem z Doblhofem i Fischhofem. Poszo do Zaleskiego z tem,

e udzia w RadzieNarodowej nie by dostatecznypowód odda-

lenia Friedberga, o czem Priedbergowi wiadomo da prosz.

Dzi jedzie Fischhof^ do kraju; daem mu rozmaite

adresy, np. we Lwowie do Skowskiego, Gnoiskiego, Ka-

batha, Midowicza '^, Petrowicza, Wereszczyskiego, Bernac-

kiego, Tomanka ^, Fredry ^, Sapiehy ^, Krasickiego ^, Roda-

koTYskiego, modego Mizesa, Mtinza^, Dzierzkowskiego ^,

Ruebenbauera ^°, Roberta ' *, Grosa '^, Wodzimierza Dzie-

1 Ob. str. 20, przyp. 1.

5 Ob. Nr. 18, str. 33.

2 Czterej wybitni adwokaci lwowscy, osobici przyjaciele

Smolki, równie jak dalej wymieniony Pawe Rodakowski, u któ-

rego S. by koncypientem przed r. 1840, tj. przed otwarciem wasnej

kancelaryi i po wyjciu z wizienia w r. 1845 (ob. str. 21, przyp. 1),

a który by jego substytutem podczas wizienia ledczego 1841— 1845.

4 Czterej wybitni lekarze lwowscy, midzy nimi Bernacki
(który po r. 1848, zraony wzrastajc reakcy, wyemigrowa do

Ameryki) jeden z najbliszyci Smolki przyjació.

^ Aleksander hr. Fredro, komedyopisarz (1793— 1876).

8 Leon ks. Sapieha (1802—1878), pierwszy marszaek kra-

jowy 1861— 1875. Przy wyboraci sejmowyci w Lubaczowie r. 1848,

jedni popierali kandydatur Sapiehy, drudzy Smolki; po próbnem

glosowaniu, w którem wikszo owiadczya si za Smolk, wy-

brano go jednogonie.
' Kazimierz hr. Krasicki (1807—1882), kapitan wojsk pol-

skich 1831, dugoletni póniej prezes galicyjsk. Towarzystwa Kredy-

towego (1861—1^82), w r. 1848 kapitan Gwardyi Narodowej.
8 Miinz i Mises, bankierzy lwowscy, ydzi. Miinz by czon-

kiem deputacyi, wysanej do Cesarza z »petycy z 18 marca « (ob.

Dodatki Nr. 3). Fischhof by take ydem.
9 Ob. str. 14, przyp. 3.

'O Ob. str. 14, przyp. 2.

1' Obi str. 13, przyp. 4.

12 Ob. str. 14, przyp. 2.

3*
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duszyckiego .', Anthyma Nikorowicza *, adjunkta Boczkow-

skiego, Gowackiego etc.

Fischhof jest, podug mego przekonania, uczciwy i bar

dzo wiaty czowiek; krótko we Lwowie zabawi, — cicia-

bym jednak, aby go, o ile monoci, o stosunkach galicyj

skici owieci — i aby by dobrze przyjtym. Dobrzeby

byo, aby przynajmniej niektóryci o tem zawiadomi ka-

zaa (moe przez Aleksandra lub Roberta), e Fischhofa do

nich adresowaem...

(P. S.). Do rozstrzygnienia oskarenia Hubickiego

przeciw Stadionowi, Izba mianowaa komisy.

20. Wiede, 10 wrzenia 1848.

Zaczony list do Leandra oddaj Pawlikowskiemu *,

jeeli we Lwowie jest, lub poczt tam odeszlij, gdzie

mieszka, bo nie wiem, czy w Lubaczowie, Baszni, ókwi,
lub gdzie? — Dobrzeby byo, gdyby sobie ten list prze-

pisa kazaa, i komu zechcesz, czyta daa dlatego, e tam

wyjaniem powody mego gosowania (pytaa si o to) i e
tam pisz, aby mnie prywatnymi interesami nie mczyli.

Podaem taki wniosek:

Der Reichstag wolle heschliessen, dass alle behufs

der Erlangung des Grades elnes Doktors der Rechte, der

Medizin^ der PhilosopMe, der Theologie, der Chirurgie,

des Patronats und Magisteriums der Chirurgie, Augen-

heilkunde, GehurtshUlfe und Thierarseneikunde, fur Ri-

gorosen, Prilfungen^ Dissertationen^ Promotionen und

' Wodzimierz hr. Dzieduszycki (1825—1899), Marszaek

krajowy 1876—1877, twórca Muzeum im. ir. Dzieduszyckici we Lwo-
wie i ordynacyi lir. Dzieduszyckici.

' Ur. 1807, um. 1852., wacicie dóbr Grzymaów, jeden z naj-

bardziej wpywowyci obywateli na Podolu galicyjskiem.

» Ob. str. 18, przyp. 2.
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! Ausfertigimg von Diplomen su sahlenden tvie immer Na-

\men habenden Taxen und Gehuhren, so wie aucJi die

sogenannten FakuUdtsgelder von mm aiifziilióren haben ^

Spodziewam si^ ze ten wniosek przejdzie: yczy-
bym sobie wic, aby to Ruebenbauer ^ w Akademii powie-

dzia; moe si tam jeden, drugi, troch zatrzyma, aby

nadaremnie nie zapaci.

Dyskusya o tym przedmiocie, moe wkrótce nast-

pi: co si tyczy tutejszych stosunków w tym wzgldzie,

bd dokadnie informowany. Chciabym jednak równie

wiedzie, czy przy wszechnicy lwowskiej to pobieranie

taks zasadza si na prawie i jakiem? — czy tylko uy-
walnoci? Podug mego zdania, wszystko jedno: zawsze

powinno by zniesione. Chciabym jednak by informowa-

nym; — prosz jednak Ruebenbauera, aby si o tem do-

kadnie zainformowa, i mi jaknajprdzej napisa...

Piszesz, e Ci mówi, jako tu mam by powszechnie

powaany. Moja kochana, bd i na to przygotowana, e
na mnie psy wiesza bd, opinia publiczna nie-

zawsze jest sprawiedliw. Jedyna w tym wzgl-

dzie pociecha — czyste sumienie. Tak n. p. jestem

najmocniej przekonany, e Doblhof^ najuczciwszy czo-

wiek pod socem, cho nie do jenialny na takie czasy,

a jak go teraz szkaluj. Borosch * mia tymi dniami wietny

Fakelsug — a bardzobym si musia myli, jeeli za par
tygodni moe, nie bdzie mia koci muzyk. Tak n. p.

ju teraz liberalni Niemcy (dusserste Linke) gniewaj si

1 Sejm zechce uchwali, ze znosi si wszelkie taks}^ i opaty,

jakiejkolwiek nazwy, pobierane przy osigniciu stopnia doktora

praw, medycyny, filozofii, teologii, oraz patronatu i magisterium

chirurgii, okulistyki, poonictwa i weterynaryi, za rygoroza, egza-

mina, dyssertacye, promocye i wystawianie dyplomów, niemniej

i t. z. ^pienidze fakultetowe*.

» Ob. str. 14, przyp. 2.

» Ob. str. 1, przyp. 2.

* Ob. str. 27, przyp. 5.
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troch na mnie, e przy kwestyi o sankcyi wetowaem
jak ministrowie ^ Na to nie trza si oglda, tylko zawsze

i za przekonaniem i sumieniem, a trudno si kademu
wytomaczy . .

.

(P. S.). Jestem dzi zaproszony na obiad do Hitzingu.

Sycha, e Cesarz zaprosi cay Reichstag na obiad.

cz odezw Cesarza do Jelachicha *, o któr si
Wgry wciekaj.

* W gosowaniu nad wnioskiem Ludwika Lohnera (D-ra

medycyny w Wiedniu, posa z Zatca w Czeciach) na posiedzeniu

6 wrzenia. By to wniosek pozornie formalnej natury, w gruncie

za zawierajcy owiadczenie, jakoby ustawodawcze uciwaly Sejmu

(poza wypracov/aniem samej konstytucyi) nie wymagay sankcyi ce-

sarskiej, co miao wielk aktualno po owiadczeniu Baciia na po-

siedzeniu 2 wrzenia (ob. str. 27, przyp. 2). Przeciw wnioskowi

Lohnera (a wespó z ministrami) glosowali z Polaków: ks. Bielecki,

Czeplel, Dolaski, Dylewski, Dzieduszycki (Alexander), Fedorowicz,

Jaruntowski, Kaski, ks. Kossakiewicz, Kraiski, Kruchowski, ks.

Leszczyski, Longchamps, Lubomirski, Machalski, ks. Makuch, My-
narczyk, ks. Noskowski, Pawlikowski, Pieczykowski, Podlewski,

Potocki (Adam), Smolka, Szeleszczyski, Trzecieski, Wiekowski,
biskup Wierzchlejski, Zajczkowski, Zamoyski (Zdzisaw), razem 29;

za wnioskiem Lohnera: Biliski, Borkowski (Leszek), Dzieduszycki

(Tytus), Gabry, Hubicki, Hyciek, Janko, Kobuzowski, Konopka,

Koszowski, Lejczak, Marin, Mazurkiewicz, Micewski, Pietrotcskl, Sie-

rakowski, Stasiotcski, Stobnicki, Walczyk, Wojtowicz, Ziemiakow-
ski, razem 21. Por. niej Nr. 28. Nazwiska chopów oznaczone kur-

syw. Gosowanie chopów galicyjskich w tej sprawie b^^o przed-

miotem burzliw3xh scen, natychmiast bowiem po ogoszeniu rezul-

tatu g-osowania (wikszo 64 gosów przeciw wnioskowi) Hubicki

oskary posa Stadiona (gubernatora Galicy i), e w niedozwolony

sposób wpywa na galicyjskich chopów, jakoby gosowanie za

wnioskiem Lohnera prowadzio do »skasowania« Cesarza (um den

Kaiser ahzuschaffen). Oskarenie to wznowiono na nastpnem po-

siedzeniu (7 wrzenia) z daniem reasumpcyi uchway. Z Kusinów

gosowao 9 przeciw wnioskowi Lohnera, 4 za wnioskiem. Ob. Ver-

handlungen des ósterr. Reichstages (1848) II. 276 nn., 281 nn. i por.

niej Nr. 28.

• Józef bar. Jellachich de Buzim (ur. 1801, um. 1859), pa-



Wiede, 10, 12 wrzenia 1848. 39

yczybym sobie, aby odstp z listu do Pawlikow-

skiego wzgldem interesów prywatnych wydrukowano
w Gazecie lub Dzienniku Narodowym, wypiowawszy tro-

ch, i nie jako odemnie, tylko tak, e deputowany pisze.

Znowu dzi dostaem kilka listów w interesach prywat-

nych . .

.

21. Wiede, 12 wrzenia 1848.

Stenografie masz zatem wszystkie . . . Twój egzem-

plarz moesz Dobrzaskiemu ^ poyczy, lecz zawsze na

to uwaaj, aby Ci regularnie oddawa; to z cza-

sem moe by bardzo rzadkim zbiorem.

Jutro znowu wybór prezesa i wiceprezesów. Caa
lewa niemiecka chc (sic) mnie wybra na prezesa, nie

chcc Strobacha^ jako Czecha. G-dyby i nasi posowie na

mnie w^otowali, tobym móg zosta prezesem, lecz tego nie

chc i z góry Niemcom powiedziaem, e nie przyjmuj.

tryota kroacki, od r. 1819 oficer, od r. 1842 pukpwnik, mianowany
na yczenia Kroatów po wybuchu rewolucyi marcowej banem Kroa-

cyi, Sawonii i Dalmacyi 22 marca 1848, obrany przez Dwór za na-

rzdzie reakcyi (przeci^y Wgrom), wyniesiony na rzecz, tajnego

radc i feldmarszalka-porucznika, oskarony przez ministeryum w-
gierskie o podeganie serbskich rozruchów i przez cesarza Ferd\^-

nanda z urzdu zoony, mimo to jednak (wskutek tajnego poro-

zumienia z Dworem) instalowany uroczycie w godnoci bana 5-go

czerwca, restytuowany w godnoci bana i funkcyach wojskowych

odrcznem pismem cesarskiem z 4 wrzenia, wkroczy 11 wrzenia
na czele 40.000 Kroatów do Wgier. Por. niej Nr. 26—28, 35; o pó-

niejszych dziaaniach Jellachicha pod Wiedniem ob. niej Nr. 43 nn.

1 Ob. str. 28, przyp. 3.

2 Dr. Antoni Strobach (ur. 1814, um. 1856) auskultant s-
dowy, awansowany 1848 na radc apelacyjnego w Pradze, burmistrz

praski od 9 kwietnia do 10 maja 1848, pose m. Pragi, wiceprezydent

Sejmu od 20 lipca do 17 sierpnia, prezydent od 17 sierpnia do 12

padziernika 1848, powtórnie prezydent od 20 grudnia 1848 do 20

stycznia 1849; wystpi 1853 ze suby rzdowej i zosta adwoka-

tem w Pradze.
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Mymy na naszym klubie uradzili wotowa za S t r o-

bachem na prezesa, za m n na I-go wiceprezesa, a za

Gobbi ' na 2-go wiceprezesa. By zatem moe, e tak

zostanie.

Wczoraj bya sesya bardzo burzliwa z powodu j-
zyka i obrazy przez Boroscha wszystkim nie-Niemcom za-

danej. Zdaje si, e liberalni Niemcy i dlatego za mn na

prezesa wotowa chc, aby si ze Sowianami, a w szcze-

gólnoci z Polakami pogodzi. Nie potrzebujesz t okolicz-

no tak bardzo rozpowszechnia, aby nie mylano, e si

tem chwal. Zreszt Niemcy dzi dopiero z t propozycy
do mnie przyszli, wic nie mam zupenego przekonania,

e to istotnie caa partya chce . .

.

W miecie zawsze bardzo niespokojnie: wanie sy-

cha, e lud szturmuje do ministeryum spraw wewntrz-
nych 2.

Pisz podczas posiedzenia na wydziale konstytucyj-

nym. Dzi nie byo ogólnej sesyi. •

(P. S.J. Kupi Ci ju mój portret kolorowany, bo tak

piknie o to prosisz.

22. Wiede, 13 wrzenia 1848.

Wybór prezesów bdzie dopiero jutro po obiedzie, po-

niewa dzi mamy wane posiedzenia wydziaowe z po-

wodu niepokoju w miecie i wotowania 2,000.000 fi. dla

* Ferdynand Gobbi, Dr. med. w Wiedniu, pose m. Tryjestu.

2 Od wieczora 11 wrzenia trway w Wiedniu rozruciy uliczne,

spoAvodowane (humanitarnem niby) przedsiwziciem fortepianist}^

Augusta Swobody, polegajcem na utworzeniu akcyjnej kasy po-

yczkowej dla wsparcia ubogiej ludnoci wiedeskiej (kramarzy,

rzemielników); obudzio to nie dajce si uici nadzieje i wywo-
ao tumultuarne dania, by rzd obj gwarancy za kurs akcyi

lub sam na oczekiwane poyczki dostarcza gotówki itd.
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w sparcia wyrobników wiedeskich. Liberalni Niemcy istot-

nie chcieli i jeszcze chc mnie wybra na prezesa. Od-

mówiem jednak stanowczo, wic bd wotowa na mnie

na I-go wiceprezesa, a zatem nie wtpi, e bd wy-

brany.

Dzi znowu ogromnie ywa debata wzgldem podzi-

kowania armii woskiej ^ Borkowski mówi doskonale prze-

ciwko temu *.

Sycha, e w tym momencie idzie eine Sturmpeti-

tion do Reichstagu, aby ministeryum ustpio, wic bd-
cie zdrowi.

(P. S.). 2-ga godzina. Minister wojny ^ daje wiado-

mo, e w Auli (wszechnica) si zgromadzili na zwalenie

ministeryum i rozpdzenie Sejmu, e cz Gwardyi zare-

kwirowaa wojsko, bo sobie rady da nie moe, i e woj-

sko wyruszyo. Sejm deklaruje si in Permanens. Me
zdaje mnie si, aby co niebezpiecznego byo, zawsze s-
dz, e to przynajmniej w pocztkach jest sprawk reak-

cyi, aby konflikt wywoa i okaza, e trzeba zaprowa-

dzi prawa represyjne przeciwko prasie. Akademii, Gwar-

dyi etc.

^/a 3-ej. Przychodz z Auli i donosz, e to kamstwo,

jakoby akademicy chcieli Reichstag rozpdzi^; byem

1 tj. armii feldmarszaka Radetzkiego w Lombardyi, ob. Ver-

handlungen des ósterr. Beichstages (1848) II. 357 nn.

2 Leszek hr. Dunin Borkowski (ur. 1810, um. 1897), po-

se m. Lwowa, powieciopisarz i publicysta, peen kaustycznego

dowcipu; jego byszczca mowa Yerhandlungen II. 363—365.

» Teodor hr. Baillet de Latour, ur. 1780, jenera bronie

zamordowany 6 padziernika 1848, ob. niej Nr. 41. Po owiadcze-

niu Latoura Sejm uchwali permanency na wniosek Lohnera.
* Wiadomo t przyniós Adolf Purtscher, doktorand me-

dycyny, pose m. Wiednia, który dla sprawdzenia stanu rzeczy uda
si do auli; wszystko w zwizku z rozruchami, które trway od 11

wrzenia (ob. wyej str. 40. przyp. 1) oraz z zapowiedzianem przez
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O tem przekonany, lecz e ministeryum pkn moe
bardzo podobne; al mi Doblhofa.

(P. S.). Wyszedem dla przekonania si, co si dzieje.

Wszdzie peno Gwardyi pod broni i wojska, lecz zreszt

najspokojniej. »Nie uda si figiel panu ministrowi wojny « —
mówi publiczno.

(P. S.). 4-ta godzina. Przychodzi deputacya akade-

mików z adresem, e Legia akademicka za Reichstag

ostatni kropl krwi przela chce *. Wic oczywicie ch
reakcyi, w podejrzenie wprowadzi Akademi.

Kocz, bo poczta odchodzi.

Wiede, 14 wrzenia 1848.

Siedzielimy wczoraj od 9-ej rano, a po 10-ej wie-

czorem bez przerwy.

Doniosem Ci wczoraj a do 4-ej popoudniu. Po

Latoura wystpieniem wojska dla tumienia rozruchów (na rekwi-

zycy komendy Gwardyi Narodowej). Po owiadczeniu Purtschera

rozpoczto dyskusy nad utrzymaniem lub uchyleniem permanencyi

Sejmu (oraz nad uyciem siy zbrojnej do tumienia rozruchów) po-

czem na wniosek Eberharda Jonaka (Dr. fil., profesora krakow-

skiego, posa m. Brandeis w Czechach) uchylono permanency. Po-

siedzenie trwao od 1072 rano do 1074 wieczorem.
* Na wniosek prezydenta odczytano ten adres w Sejmie {Ver-

handlungen II, 381); jest to zwize przedstawienie przebiegu wy-

padków z zapewnieniem, e nie powzito adnej uchway przeciw

Sejmowi albo te celem gwatownego obalenia ministerstwa, ale wy-
sano deputacy do ministeryum, dajc przywrócenia komitetu,

zoonego z reprezentantów obywateli miasta, gwardyi narodowej

i akademików. Podpisano: Der Ausschuss der Studenten Wiens:

NetisseTy Yorsitzer.
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4-ej od czasu do czasu przyszy doniesienia, ze ju ba-

rykady buduj, e wojsko na Akademi uderzyo, ze na

Hof przyszo do potyczki i t. p. Zwykle si zaraz potem

pokazao, e przesadzono. Debata toczya si ywa, roz-

maite robiono wnioski. Ja zrobiem przed 7-m wniosek^

aby wojsko byo natychmiast cofnite i w koszaraci skon-

sygnowane ^ Wielki opór, debata ywa, zarzucono, e mi-

nisteryum, które wojsku wyruszy kazao, po przyjciu

takiego wniosku, albo odstpi musi, albo wszelk odpo-

wiedzialno odchylajc, takow na Sejm przeleje, i t. p.

Nareszcie przyja Izba mój wniosek. Dalej uchwalia mia-

nowanie 5-u komisarzy, doda si majcych dem Mini-

sterconseil ^, które siedziao in Kriegsgehdude. Midzy tymi

komisarzami byem i ja, wic byem przytomny Radzie

ministeryalnej, obstawaem na cofnicie wojska, poszedem

^ Stenogram posiedzenia z 13 wrzenia {Yerhandlungen II

381 nn.) jest, zdaje si, niedokadny. Stenografowie nie mogli sobie

widocznie da rady wród burzliwoci tego posiedzenia, a w ekscy-

tacyi nastpnych dni nie byo rzecz moliw poprawia popenione

niedokadnoci lub opuszczenia przed oddaniem stenogramu do druku.

Niedokadno stenogramów wytyl^ali te podczas tego samego po-

siedzenia Borrosch i Lohner {Yerhandhmgen II. 384). Tak te co do

wniosku Smolki, nie ma w stenogramie o nim nic, a do miejsca,

gdzie prezydent poddaje go pod gosowanie {Yerhandl. II. 392).

2 Na yczenie, które odezwao si z aw poselskich, a które

Izba jednogonie zamienia w uchwa (eby nie wybiera czon-

ków tej liomisyi dla uniknicia zwoki, ale eby ich prezydent mia-

nowa), powoani zostali do Komisyi : 1) Dr. Franciszek H e i n, adwo-

kat z Opawy, pose tego miasta, póniej prezydent Izby deputowa-

nych w r. 1861, w pierwszej sesyi parlamentu austryackiego, 2) Dr.

Józef V. L a s s e r, aktuaryusz przy c. k. prokuratoryi nadw. kamery
w Wiedniu, pose z Werfen w Salzburskiem, póniej baron Lasser

V. Zollheim, minister spraw wewntrznych dwukrotnie, w gabinecie

Schmerlinga 1861—1865 i w gabinecie Auersperg—Lasser 1871—1878

(ur. 1815, um. 1879); 3) Dr. Adolf Pinkas, adwokat z Pragi, pose
tego miasta, 4) Jan Scherzer z Dobling, pose z Klosterneu-

bur^ w Dolnej Austryi, 5) Smolka {Yerhandl. II. 393).
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do wszechnicy, przemówiem do Legii akademickiej, która

mnie bardzo dobrze przyja. Poszedem nazad do Rady
ministeryalnej, zdaem zaspakajajc relacy, tyczc
si akademików. Mówiem cigle za cofniciem wojska,

które ministeryum, cho niechtnie, jednak po troch cofa
kazao. Poszedem nazad do Izby, zdaem relacy ^. Per-

manenz zniesion zostaa, tylko nam, 5-u komisarzom po-

lecono, abymy nazad poszli do rady ministeryalnej, i si

nie oddalili, a cae wojsko cofnitem nie bdzie''*, co si

te o ^2 do 11-ej w nocy stao, a potem by najwikszy

spokój i cisza, jak gdyby si nic stao nie byo.

Jeszcze siedzimy, a ju ^/g do 5-ej mino, wanie
gosz, e Strobach obrany prezesem 230 gosami *.

Teraz gosuj na I-go wiceprezesa, sdz, e ja zo-

stan, lecz nie mog duej czeka, bo poczta odchodzi,

a gosowanie na mnie jeszcze z pó godziny potrwa.

Wielka dzi bya walka z ministrami, Lohner ich za-

czepi o wczorajsz history; odradzaem, widzc, e za-

czepka sab bdzie i istotnie ministeryum zwycistwo

odnioso przez aklamacy wikszoci Izby, a zatem mona
powiedzie, e dzi mocniej stoi, jak tymi dniami. Ja z tego

kontent jestem, bo nie wiem, czylibymy lepsze ministe-

ryum dosta mogli, tak jak dzi rzeczy stoj...

' Smolka zoy Sejmowi ustnie sprawozdanie Komisy i mi-
dzy 9-t a 10-t wieczorem, poczem uciwalono uciylenie permanen-

cyi {Yerhandl. II. 398, 399).

* By to wniosek Hubickiego (ob. str. 33, przyp. 3;; gdy ten

wniosek upad, wznowi go jeden z czonków Komisyi Sctierzer,

a Sejm uciwali go na samym kocu posiedzenia {Yerhandl. II.

400, 402).

* Na 320 gosów; 85 otrzyma Schuselka (ob. str. 10, przyp. 2);

reszta rozstrzelona.
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24, Wiede, 15 wrzenia 1848.

Wkrótce po odebraniu wczorajszego listu, skoczony
by wybór pierwszego wiceprezesa, który pad na mnie

wielk wikszoci 221 gosów, midzy 288 gosujcymi.

Izba przyja mój wybór z ogromnymi oklaskami, na co

krótk mow odpowiedziaem ^

Wybór drugiego wiceprezesa rozbi si midzy Las-

serem i Brestlem^, a gdy ju blizko 6-ej byo, wic roze-

szlimy si, a wybór bdzie jutro powtórzony.

Jestem w obawie, e bd musia prezydowa, bo

Strobach ^ chce pojecha na 10 dni do Pragi. » Gott steK

mir hei^ — jeeli tak burzliwe posiedzenia bd, jak tymi

dniami byy. W miecie zupenie spokojnie.

Przy moim wyborze mieli najwicej gosów: dawny
1-y wiceprezes Hagenauer* 36, Szuzelka ^ 14, Lasser 6,

potem po jednemu i dwa gosy.

Odbieram wanie list Roberta z dekretem i paszpor-

tem dla Rajskiego^. Odebraem i Twój list z 11/9 48. Cie-

kawy jestem, jakie to bdzie niebezpieczestwo ^, moe to

byo ju to przedwczorajsze zdarzenie, lecz nie uwaaem
nic w szczególnoci dla mnie niebezpiecznego, chocia ulice

byy najeone bagnetami.

* Por. Verhandlungen des ósterr. Reichstages 1848. II. 439, 440.

* Ob. str. 43 przyp. 2 i str. 11 przyp. 2. Lasser otrzyma 127

gosów, Brestel 74, Sciusellia i Hagenauer po 13, reszta rozbita

(Gobbi 4, Hein 2 itp.).

3 Ob. str. 39, przyp. 2.

* Jan Hagenauer, l^upiec w Tryjecie, pose tego miasta,

2-gi wiceprezydent Sejmu od 20 lipca do 17 sierpnia, 1-y wicepre-

zydent od 17 sierpnia do 14 wrzenia.
^ Ob. str. 10, przyp. 2.

6 Ob. str. 13, przyp. 4 i str. 20, przyp. 6.

"^ Odnosi si to do kabay jakiej pani Henscilowej, e Smolk
czeka wielkie niebezpieczestwo, zarazem jednak wyniesienie do

wysokich godnoci, ob. niej Nr. 26, 31.
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Bdc wiceprezesem, bd teraz jeszcze wicej mia
do czynienia, bo nale iniim Yorstandshitreau, Jitóre ma
szczególne swoje czynnoci. Dlatego jedynie ten wybór jest

mi troch niedogodny, e si teraz troch w oddaleniu trzy-

ma musz od partyi i e mi niebardzo mówi wypada,

dla dochowania nawet pozornej nieparcyalnoci na wypa-

dek, gdybym prezydowa musia. Dzi nie byo posiedze-

nia sejmowego, lecz siedz cay dzie na posiedzeniu wy-

dziau konstytucyjnego.

25. Wiede, 17 wrzenia 1848.

Wanie odebraem Twoje listy z 13-go i 14-go m. b.,

gdzie piszesz o pomieszkaniu. Jeeli wilgotne, to na wszelki

wypadek wyprowad si, lecz na mnie, moje serce, nie

uwaaj, albowiem sdz, e nie tak prdko przyjad, chy-

baby Sejm przez nieprzewidziany wypadek zerwanym zo-

sta, co zawsze sta si moe. Jeeli zerwanym nie bdzie,

to jeszcze rok cay potrwa moe, a wtedy na wiosn
przyjecha musicie...

Fischhof bardzo krótko tylko we Lwowie zabawi
chce, wic pieszy si musz ci panowie, którzy go przy-

j chc \

Ja mieszkam Spenglergasse, N-o 565, lecz tam bd
mieszka tylko do I-go 8-bra, bo niedogodne i drogie po-

mieszkanie. Nie znalazem sobie jeszcze innego, bd si

stara, aby jak najbliej Izby sejmowej mieszka.

26. Wiede, 18 wrzenia 1848.

Niema jeszcze poczty z Galicyi, a nie mam Ci nic

szczególnego napisa, jak tylko to, e jutro niezawodnie

* Ob. str. 5, przyp. 6, i por. o misyi Fischhoffa str. 33, 35 oraz

niej Nr. 28, 37, 39.
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bardzo burzliwa sesya bdzie, albowiem przyjechaa w-
gierska deputacya i chce si uda do Sejmu, a ju nie do

Cesarza, o pomoc przeciwko napaci Kroatów K Zapada
uchwaa, aby w tygodniu tylko 2 sesye byy (aby wydzia
konstytucyjny pracowa móg). Za to sesya bdzie trwaa
od 9-ej z rana do 9-ej lub i póniej w nocy, z przerw
jednej tylko godziny, dla obiadu.

Prócz tej jednej przyczyny wgierskiej, jest jeszcze

bardzo wiele elementów do awantur. Tak n. p. trwa ju
od kilku dni wojna midzy takimi, którzy sobie czarno-

óte kokardy przypina zaczynaj, a schwarzgelbrothe-

rami^. Potem przyjecha Ronge^ i trzyma publiczne ka-

zania im Deiitschkatoli^ismiis. Miasto zaczyna by retro-

gradacyjne, przedmiecia za s bardzo radykalne i pod-

pisuj adres do lewej i t. p. Sdz zatem, e tu tymi

dniami, a moe ju jutro bdzie tgi krawal. Moe przyjd

do tego, przez Henschlow zapowiedzianego niebezpiecze-

stwa*; bd uwaa.

^ Na wniosek Kossutha, Sejm wgierski uchwali 18 wrzenia
wysa deputacy do Sejmu wiedeskiego, z wezwaniem o poredni-

ctwo midzy Wgrami a Dworem, solidaryzujcym si z Kroatami

i banem kroackim Jellachichem, który (zoony z godnoci w czerwcu

przez cesarza Ferdynanda, 4 wrzenia za przeze restytuowany)

9 wrzenia na czele armii kroackiej wkroczy do Wgier. Na czele

deputacyi wgierskiej, która tego samego dnia przybya do Wie-

dnia, znajdowali si Deak, Eotvos, Pulszky; deputacya skadaa si
z 12 posów sejmowych, do l^tórych przyczyo si czterech czon-

ków Izby magnatów. By to waciwy pocztek wgiersliiej rewolu-

cyi 1848 r. Ob. wyej str. 89.

2 Barwy narodowe niemieckie.

' Jan Eonge (ur. 1818), kapan katolicki, wskutek swych pu-

blic3'^stycznych wystpów suspendowany 1843, wyklty 1844, zaoy-
ciel t. z. »apostolsko-katolickiego« lub »niemiecl^o-katolickiego ko-

cioa*, sekty, której gorliwym zwolennikiem by Schuselka (ob. str.

10, przyp. 2).

* Ob. wyej str. 45, przyp. 7 i niej Nr. 31.
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27. Wiede, 19 wrzenia 1848.

...Dzi znowu bardzo burzliwa sesya: ju druga go-

dzina i od 9-ej zrana siedzimy i cigle jeszcze tocz si
ostre debaty, czyli przypuci wgiersk deputacy, lub

nie *. Ja za tern bd wotowa, chocia upadniemy, albo-

wiem cae centrum i Czesi bardzo s przeciwko temu. Na
dworze ogromne tumy ludzi, którzy na decyzy Sejmu
czekaj. Spodziewam si jednak, e wszystko spokojnie

minie.

Dobrze masz, moja droga, e menaujesz. Nie spo-

dziewam si bowiem, aby mnie moje postpowanie jakie

korzyci przynioso. Moe i ndznie zginiemy, zawsze je-

dnak z czystem sumieniem; tak te, z drugiej strony, prze-

konany jestem, e bybym dzi ju znaczn jak posad
mie móg, gdyby mnie na tem byo zaleao, gdybym si

o to by postara, — ale moe i zaprzeda. Wol jednak

drwa rba, i Was w biedzie widzie, coby dla mnie byo
najboleniejszem, nieli pozbawi si niezawisoci mego
przekonania. Wybrano mnie na I-go wiceprezesa, moe
wanie dlatego, e si przekonali, e uczciwym jestem,

chocia si z mojemi zasadami nie wszyscy zgadzaj . .

.

Dzi pewnie siedzie bdziemy do 9-ej, lub i póniej

w nocy.

Bardzo Ci, moje serce, za to chwal, e oszczdzasz

i wcale si na to nie ogldasz, co kto o tem sdzi, i nie

spodziewasz si jakich korzyci, któreby dla mnie z te-

raniejszego stanu rzeczy wypyn mogy.

(P, S.). Ju 4-ta godzina. Wanie mówi Bach * w spra-

wie wgierskiej i nie wiem kiedy przyjdzie do gosowania.

Wnioski s: I-o przypuci wgiersk deputacy, a 2-gi

wniosek, na wypadek odrzucenia pierwszego, aby komisya

* Ob. poprzedni list.

» Ob. str. 2, przyp. 2.
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bya wyznaczona, dla wysuchania wgierskiej deputacyi.

Caa ministeryalna partya sprzeciwia si jak najmocniej

tym wnioskom — a sdz, ze istotnie odrzucone zostan,

zawsze jednak za nimi wotowaó bd, albowiem nie mog
odrzuci sposób porozumienia si, który wojnie domowej

tam pooy moe ^ Wida jednak, e Rzd chce, aby

Jelachich Wgrów gwatem przymusi do cilejszego po-

czenia si z Austry — to jest do oddania ministeryów

wojny i finansów.

28. Wiede, 20 wrzenia 1848.

Posiedzenie skoczyo si wczoraj po 9-ej w nocy.

Byo imienne gosowanie. Nie przypuszczono wgiersk de-

putacy, jak przewidziaem, 186 gosami przeciw 108 ^. Ja

-^ W^edng uchway wgierskiego Sejmu oficjalnym celem wy-

sanej deputacyi byo rzeczywicie: prosi, by Sejm wiedesii podj
si porednictwa w konflilicie midzy Wgrami a Dworem i Kroa-

tami. Rzeczywicie jednak Kossuth (wnioskodawca) zanadto dobrze

zna usposobienie wikszoci wiedeskiego Sejmu, by móg istotnie

liczy na skutek tego kroku a choby tylko spodziewa si przyj-

cia deputacyi przez Sejm w Wiedniu. By to krok agitacyjny; mia
na celu podniecenie sympatj^i wgierskich u mniejszoci sejmowej

i u ludnoci wiedeskiej, a wywoanie nowego wybuchu rewolucyi

w rezydencyi cesarskiej. Ten skutek te osigna deputacya, jak

okazay wypadki pierwszych dni padziernika, ob. Nr. 41 nn.

• Po tem gosowaniu przyjto wniosek Lassera (str. 43, przyp.

2): »Uprasza si deputacy wgiersk, eby swe doniesienia (Mittei-

lungen) pimiennie za porednictwem biura prezydyanego zakomu-

nikowaa Sejmowi «. Deputacya nie uczynia zado temu wezwaniu
i odjechaa do Pesztu. Polacy gosowali przewanie za przj^jciem

deputacyi (36 na 48), a mianowicie: Btkowski Nikodem Dr. med.

(Wieliczka); ks. Bielecki Adam (Rymanów); Biliski Seweryn (pón.

Nihad-basza),w.dóbr (Gliniany); Borkowski Leszek hr. (str. 41, przyp.

2); Dolaski Ludwik w.d.; DuniewiczEdw.w. d. (Narajów^); Durbasie-

wicz Jan (Gorlice); Dzieduszycki Aleks. hr. (Stryj); Fedorowicz Jan

(str. 12, przyp. 3); Hubicki Karol (str. 33, przyp. 3); Jakubowski Józef

DZIENNIK FR. SMOLKI
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glosowaem w mniejszoci i przeciwko ministrom. Skutek

moe by nieszczliwy, a zblienie si ze strony Sejmu

moeby byo zapobiego wojnie domowej, a to okropnej.

Z Polaków nikt nie mówi z namysu ^, dla kolizyi,

w której zostajemy wobec Sowian poudniowych i Sowa-
ków, uznajc, e im zupena i wszelka suszno powinna

Dr. med. (Kraków) ; Janko Henryk w. d. (Komarno) ; Kossowski Stan.

w. d. (Sambor); Krzyanowski Józ. dr. praw (Kraków); Langie Karol

(Kraków); ks. Leszczyski Jul. (Krosno); Longchamps Bogusaw Dr.

med. (Lisko); Machalski Maxymilian dr. praw (Brzesko); ks. Makuch
Jan (Jordanów); Micewski Jan, dr. praw (Drohobycz); Marin Jan

(str. 12, przyp. 2); ks. Noskowski Karol (Wadowice); Pieczykowski

Meliton w. d. (Krzywcze) ; Podlewski Waleryan w. d. (Kossów) ; Po-

tocki Adam hr. (Kraków); Sierakowski Wadysaw w. d. (Sokoówka);

Smarzewski Seweryn w. d. (Rohatyn); Smolka; Stobnicki Feliks

(Tymbark) ; Tarnowski Jan Bogdan hr. (Rozwadów) ; Trzecieski Fran-

ciszek (str. 19, przyp. 3); Wiekowski Cyryl (Jaworów); ks. Wierzch-

lejski Fr. Ks. biskup (Przemyl); Zajczkowski Józef (Brzeany);

Zbyszewski Celestyn (Lutowiska); Ziemiakowski Floryan (str. 52,

przyp. 5). Przeciw dopuszczeniu deputacyi gosowao 12 Polaków:

Dylewski Maryan (str. 9, przyp. 1); Dzieduszycki Tytus hr. (str. 12,

przyp. 4); Dziwakowski Jdrzej, chop (ydaczów); Jaruntowski Jan

w. d. (Sdowa Wisznia); ks. Kossakiewicz Szymon (Mylenice);

Kraiski Edward w. d. (Dobromil); Lejczak Maciej chop (Trbowla)

;

Lubomirski Jerzy ks. (acut); Mazurkiewicz Maciej chop (Zbara);

Pawlikowski Stanisaw chop (Nowy Targ); Wojtowicz Wojciech

chop (Dbrowa); Zamoyski Zdzisaw hr. (Laszki). Po gosowaniu

Adam Potocki zapyta, czy przez jego rezultat uchylony zosta wnio-

sek Lassera, a gdy si dowiedzia,e nie, doczy swój gos do wikszo-

ci (przeciw przyjciu deputacyi) i za wnioskiem Lassera gosowa.
^ Omyka. Smolka nie by widocznie w sali podczas krótkich

przemówie kilku posów polskich; moe porozumiewa si z czon-

kami wgierskiej deputacyi, którzy byli obecni woy. Przemawiali:

Fedorowicz (Yerhandl. des ósterr. Reichs. 1848. II. 469), Lubomir-

ski (tame 476, w kwestyi formalnej). Dylewski (tame 493), Potocki

(tame 498), Sierakowski (tame 520) — wszyscy, co prawda, krótko

(najduej Potocki), bardzo ogldnie, za przyjciem deputacyi lub

przeciw, unikajc jednak starannie jakiegokolwiek owiadczenia si

za Wgrami lub Kroatami.
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i musi by oddana. Naleao si zawsze przyj deputacy

wgiersk.
Wanie wywoa mnie z wydziau konstytucyjnego

Eobert ^, wic tylko si z nim przywitaem i bd si z nim

widzia na obiedzie. Kontent jestem, ecie Fischhofa tak

dobrze przyjli, — albowiem przekonany jestem, e jego

gos w sprawach galicyjskich bdzie bardzo wany, —
zwaszcza, e przekonany jestem, e on jeszcze wielk
rol odgrywa bdzie^; moe nie tak prdko jeszcze, lecz

póniej pewnie. Nieszczliwie trafi, e ministeryaln po-

sad przyj w czasie, kiedy ministeryum wkrótce potem

si zdepopularyzowao.

Nie wdem jeszcze, co si tam w miecie dzi wici.
Siedz albowiem od rana w wydziale konstytucyjnym. Mó-

wi, e deputacya wgierska nie uda si ze swoimi da-
niami do prezesa Sejmu (albowiem Sejm uchwali wczoraj,

e deputacya wgierska, moe, jeeli zechce, uda si do

sejmow^ego prezydyum) — tylko pow^róci do kraju, zdecy-

dowana rozstrzygn swoj spraw na polu bitwy. Nie

odjechali jednak jeszcze, wic by moe, e si inaczej

zdecyduj ^. Moe dopisz, jeeli si dowiem, co si w tym
wzgldzie stao.

Nie dowiedziaem si, albowiem co mi jeszcze czasu

stao, z Robertem przepdziem.

^ Hefern (str. 13, przyp. 4) — w przejedzie przez Wiede
komisji, delegowanej do bada nad reform sdownictwa, o której

wyej str. 8, przyp. 4.

* O misy i Fischhofa (str. 5, przyp. 6) do Galicy i ob. wyej
str. 33, 35 i niej Nr. 37, 39.

" Odmowna odpowied deputacyi wgierskiej na not prezy-

denta Sejmu, podpisana przez Dr. Zygmunta Pereny'ego (a odczy-

tana na posiedzeniu 22 wrzenia) ma dat 20 wrzenia. Odmowa
motywowana tem, e Sejm wgierski wysa deputacy »bezpore-

dnio« do Sejmu wiedeskiego, e zatem deputacya w adne pi-

mienne objanienia (Mitteilungen) z prezydentem Sejmu wdawa
si (sich einzulassen) nie jest upowanion (ermdchiigt).

4*
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29. Wiede, 21 wrzenia 1848.

Tyle tylko mam czasu napisa, e wanie kuryer

przyjecha, donoszc, e na Wgrach Sowaki w górach

rzn szlacht, pod dowództwem kirasyerów, tak jak u nas

rznli w roku 1846. Okropne szelmostwo!

Z zaczonego dziennika y>Der Badikale<i^, poznasz,

jak dzienniki radykalne osdzaj nas Polaków, którzymy
za Wgrami gosowali...

(P. S.J. Elementów niespokoju zawsze jeszcze wiele;

bodajmymy znowu nie mieli, a to moe wkrótce, jak
awantur.

80. Wiede, 22 wrzenia 1848.

. . . Ten pikny papier ^ da mi sekretarz Hauschild ^,

przy którym wanie do pisania si zabraem. Wspominam
dlatego, aby si nie dziwia, skd mi taka szarmanterya

opada. Robert ^ i Szlachtowscy * s na posiedzeniu, które

dla rozmaitych interpelacyi dzi jest do ciekwem. Po-

siedzenie dzisiejsze potrwa zapewne do 9-ej lub 10-ej w nooy.

Okoo 7-ej wyjdziemy : ja, Ziemiakowski ^ i Smarzew-

^ List ten pisany na papierze in 4-o z wizerunkiem sali sej-

mowej, przeksztaconej przez nadwornego radc budownictwa T.

Sprengera z cesarskiej ujedalni naJosefsplais (naprzeciw pomnika

cesarza Józefa). Wszystko wewntrz byo drewniane, lakierowane

na kamie: kolumny ze wspartemi na nicli oami i galeryami itp.

* Ignacy Hausciild, Dr. praw, adwokat praski, pose z Ho-

henmaut w Czeciacli, sekretarz Sejmu od 20 lipca do 12padziernilia.

' Ob. str. 13, przyp. 4.

^ Feliks (ob. str. 20, przyp. 6) i starszy brat jego Jan (ur.

1816, um. 1871), literat, kustosz biblioteki Ossoliskici, którego przy-

jazd do Wiednia (niemniej jak Szedera, ob. niej Nr. 38) by nie-

zawodnie w zwizku z wspomnianym tu » interesem szkolnym «.

^ Gonym stanu (1817—1900); ob. przedmow.
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ski ^ i pójdziemy ze Szlachtowskim do Doblhofa w interesie

szkolnym ^.

Dzi nie sycha nic z Wgier, tylko, e Wgry po-

bi mieli Jelaczyca pod Wesprymem.
Wanie przychodzi wiadomo, e we Frankfurcie

z powodu nieprzyjtego przez Sejm zawieszenia broni

z Duczykami do wielkiego nieporzdku, barykad i t. p-

przyszo, e za przez wojsko przytumione zostao ^

Robert i Szlachtowski pojad dzi (i Rajski*) przez

Prag, Saksoni do Frankfurtu. Tu bardzo pikne dni, —
tylko troch zimno...

31. Wiede 23 wrzenia 1848.

Me obawiaj si, by mnie jakie niebezpieczne stano-

wisko czekao, jak Ci Henschlowa z kart przepowiedziaa ^.

Bardzo podobne, e tu nas jeszcze jaka awantura czeka,

a to moe wkrótce, lecz nie trac tak atwo przytomno-

ci i nie spodziewam si, abym w pooenie przyszed,

gdziebym stanowisko jakie publiczne, niebezpieczne zaj
musia.

W Frankfurcie zacicie si bili. Ze znakomitszych

^ Ob. str. 50, przyp. .

2 Chodzio tu niezawodnie o reorganizacy szkolnictwa gali-

cyjskiego, a mianowicie o prawa polskiego jzyka w szkoach kra-

jowych. Ani z kilku dalszych krótkich wzmianek w nastpnych
listach (Nr. 31, 38), ani skdind nie moglimy rozpozna bliej tego

wanego przedmiotu ówczesnych pertraktacyi polskich posów i to-

warzyszcych im lwowskich literatów z ministrem Doblhoffem.

^ Wypadki frankfurckie 16—18 wrzenia, ob. Nr. 31.

"* Ob. str. 20, przyp. 6. Mowa tu o komisyi, delegowanej do Bel-

gii i nadreskich prowincyi dla zebrania materyaów do reformy

sdownictwa, ob. str. 8, przyp. 4.

^ Por. wyej str. 45, 47.
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posów Zginli Lichnowski * (ksi^ wielki nieprzyjaciel

Polaków) i Auerswald^.

...Bylimy wczoraj w interesie szkolnym u Doblhofa,

dzi u Feuchterslebena, a bdziemy mieli tymi dniami kon-

ferency, na której rzecz si uoy. Mam dobr nadziej,

e pójdzie podug yczenia.

...Jutro bdzie wielka parada: powicenie chorgwi
Gwardyi Narodowej, do której Reichstag zaprosz(ony) . .

.
'.

32. Wiede, 24 wrzenia 1848.

Powróciem wanie z powicenia chorgwi. Prezes

odszed, wic ja jako pierwszy wiceprezydent funkcyono-

waem, wbijaem gwodzie i t. p. Na kocu defilada. Ce-

sarza nie byo, tylko modzi arcyksita i nastpca tronu.

Na paradzie mówi mi Doblhof*, e sycha, jakoby

si bój w Frankfurcie na nowo rozpocz mia...

Dzi ma by wielki FaheUug na cze Kudlicha^.

* Ks. Felix Lichnowsky, ur. 1814, pose do frankfurckiego

Zgromadzenia Narodowego z Raciborza na lsku, jeden z przy-

wódców frankfurckiej prawicy, przedtem (1837— 1839) jenera bry-

gady w wojsku Don Karlosa w Hiszpanii i jego generalny adjutant,

zgin podczas rozruciów ulicznych w Frankfurcie 18 wrzenia 1848.

2 Hans Adolf Erdman v. Auerswald, pruski jenera-major,

ur. 1792, pose do frankfurckiego Zgrom. Naród., autor projektu »armii

ludowej*, zamordowany okrutnie wespó z ks. Licinowskym.
* Reszta papieru listowego oddarta; zachowane tylko pierw-

sze litery ostatnich 4 wierszy i 3 wierszy postscriptum, zaczynaj-

cego si od Jut(ro)... Ostatni wiersz postscriptum: to nie bd nie-

spokojn; w poprzednim mona odczyta: gdyby lis(tu nie otrzy-

maa) ...

* Ob. str. 1, przyp. 2.

* Ob. str. 16 i str. 20 przyp. 4. Kudlich by wnioskodawc
w sprawie zniesienia paszczyzny i poddastwa.
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Chopi Z okolicy przyjechali i zrobi mu t parad. Jad
na obiad do Hitzingu, a na wieczór powróc.

ip

Wiede, 26 wrzenia 1848.

Tylko nie oszczdzaj si zanadto i nie odmawiajcie

sobie tego, do czego przyzwyczajeni jestecie. — Man leht

nur einmal^. — Zreszt nie excesowalimy nigdy, yjc
zawsze jak najskromniej, — a zatem, zosta przynajmniej

przy tem, jak byo...

Wanie obrabiaj w kwestyi finansowej Krausa; mó-

wili doskonale Borkowski, i Popiel, a teraz wanie mówi
Dylewski — te dobrze ^. Jeeli Kraus ^ teraz nie wystpi,

to nie wiem, coby jeszcze powiedzie mona, aby ministra

napdzi, — zreszt nie wskutek tych mów wystpi po-

winien, ale wskutek uchway, która podobno nastpi, to

jest e podatki tylko na 3 miesice zawotujemy . .

.

1 »Raz tylko si yje«.
* Ob. str. 41, przyp. 2, str. 17, przyp. 2 i str. 9, przyp. 1. Wszyscy

ci trzej polscy posowie przemawiali z rzdu na samym pocztku
debaty nad wnioskiem komisy! skarbowej w sprawie poboru bezpo-

rednich i porednich podatków: Borkowski przeciw, Popiel za, Dy-
lewski przeciw. Dylewski rozpocz swoj mow: »Jestem w kopo-
cie, po takiej mowie za wnioskiem, co mam jeszcze powiedzie prze-

ciw wnioskowi* — na co Izba odpowiedziaa »powszechn weso-

oci «.

^ Filip Krauss, baron, ur. 1792 we Lwowie, po duszej (od

1812 r.) subie rzdowej na rónych stanowiskach, przewanie (t. j.

od r. 1826) w Wiedniu, w r. 1847 wiceprezydent gubernium galicyj-

skiego, od kwietnia 1848 (tj. poczwszy od gabinetu Pillersdorffa)

minister skarbu w kilku po kolei nastpujcych gabinetach rónej

barwy a do grudnia 1851, um. 1861 Jako prezydent najw. Izby ob-

rachunkowej i wiceprezydent Izby Panów za pierwszej sesyi parla-

mentu austryackiego.



56 Franciszek Smolka

Pojutrze jedzie die dusserte Linke (a zatem i ja) do

Scherzera * na winobranie do Voslau.

Tymi dniami moe przyj do awantury; ju od dwóch

dni bardzo niespokojnie na przedmieciach, a na przedmie-

ciu Gumpendorf burzyli fabryki i inne gwaty wyrabiali *.

Kamarilla cieszy si niezawodnie z tych wypadl^ów, s-
dzc, e takim sposobem przyjdzie najprdzej do bójki

midzy mieszczanami, potem do wkroczenia wojska —
Belagerimgssustand — Represswgeselze — ogldajc si

na zblienie Jelaczyca.

Doblhof ma wystpi. Bach ma ministrem spraw we-

wntrznych zosta^, a Strobach* ministrem sprawiedliwo-

ci. Na ten wypadek bd prezydowa.

34. Wiedfe, 27 wrzenia 1848.

W wydziale konstytucyjnym uoylimy ju dic all-

gemeinen Grundrechte ^, które teraz w sekcyach referowa

1 Ob. str. 43, przyp. 2.

* Por. wyej str. 40, przyp. 2, str. 41— 44.

* Ob. str. 1, przyp. 2 i str. 2, przyp. 2.

* Ob. str. 39, przyp. 2.

* Prawa zasadnicze. — Wydzia konstytucyjny, majcy
przygotowa waciwe zadanie Sejmu, tj. opracowa projekt konsty-

tucyi, wybrany na posiedzeniu 1 sierpnia, sldada si z 30 czonków,

po 3 z kadej prowincyi. Z Galicyi naleeli do niego: ruski biskup

Grzegorz Jachimowicz, Smolka i Ziemialkowski ; z innych wybitniej-

szych posów: Fischhof, Goldmark, Yioand (póniej na jego miejscu

Brestel), Lasser, Hein, Kajetan Mayer, Feifalik, Miklosicz, Gobbi,

Palaeky (póniej na jego miejsce Strobach), Pinkas i Rieger. Preze-

sem wydziau konstytucyjnego zosta Feifalik, wiceprezesem Kau-
tschitsch. Wybrano dwa cilejsze wydziay, oba z 5 czonków zo-

one: jeden do wypracowania projektu praw zasadniczych (o któ-

rego to zadania spenieniu Smolka mówi) — drugi do opracowania

samego projektu konstytucyi (o czem w dalszym cigu tego listu,

z wymienieniem czonków). Por. wyej str. 9.
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bdziemy. Wybrali mnie na referenta do 9-ej sekcyi, z któ-

rego to powodu wiele mi si roboty przyczynia albowiem

bd musia broni ten projekt przeciw wszelkim zarzu-

tom, co potrwa moe ze 3 tygodnie. Uw^agi sekcyi oddane

zostan wydziaowi konstytucyjnemu, który go jeszcze raz

wemie pod rozwag, a potem przedoy Sejmowi. Obrady

nad temi prawami (które Wam tymi dniami zakomunikuj)

zaczn si moe dopiero za jakie 6 tygodni na ogólnem

zgromadzeniu w Sejmie. Tymczasem musi komisya wypra-

cowa waciw konstytucy, obejmujc wadz prawo-

dawcz, sdownicz, administracyjn, stosunek cznoci
midzy prowincyami . . . Do tej komisyi z 5-u czonków
zoonej, i ja nale (tudzie Palacky ^, Mayer ^, Goldmark ^,

Gobbi^) — wic do czynienia po uszy.

Me wiem, czy bd mia czas pojecha jutro do Sctier-

zera na winobranie do Vóslau...

Wiecie zapewne ju, e minister Scliwarzer^ wyst-
pi. Doblhof ma by sabym, zdaje si, e si chce gwa-
tem usun. Szuzelka ^ mia wczoraj mow w sprawie

finansow^ej, która si partyi demokratycznej nie podobaa —
uwaaj j ais eine Ministerred. Me wiem, w jakiej to

kombinacyi on by móg by ministrem, bo ani z Czechami,

ani z Frankfurtczanami, którym si wczoraj troch na-

razi.

Gdyby przyszo do rozruchów, a te by przytumione

^ Franciszek Palacky, znakomity historyk czeski (ur. 1798,

um. 187 ^)), pose m. Pragi, przywódca Czechów w Sejmie, jak wogóle

przywódca caego ruchu narodowego w Czechach.

* Ob. str. 5, przyp. 7.

^ Józef Goldmark, Dr. med., pose m. Wiednia, yd, jeden

z najwybitniejszych niemieckich liberaów w Sejmie, namitny, ogni-

sty mówca.
* Ob. str. 40, przyp. 1.

5 Ob. str. 2, przyp. 4.

» Ob. str. 10, przyp. 2.
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zostay, toby niezawodnie nastpio ministeryum: Stadion*,

Baci^, Neuman 5 z dodaniem Czeciów.

86. Wiede, 29 wrzenia 1848.

Posyam Ci rozmaite rzeczy, a to:

1) Dla Gowackiego* sawn Staatsschrift wegen Ve-

reinhariing mit dem ungarischen Ministerium ^, która taki

iaas narobia — aby i drugim udziela.

2) Tobie »Koci Muzyk « i dwa Reichstagblatty, z któ-

rych poznasz, co to za awantura si staa z journalistami.

Poznali, e uchybili, przeprosili i cay interes ju zaat-

wiony zosta, dzi ju byli na posiedzeniu^.

^ Franciszek hr. Stadion (ur. 1806, um. 1853), gubernator

Galicyi 1847/8, pose z Rawy, od 21 listopada 1848 do maja 1849

minister spraw wewntrznych w gabinecie Schwarzenberga.
2 Ob. str. 2, przyp. 2.

» Ob. str. 5, przyp. 5.

* Ob. str. 3, przyp. 4.

^ Równoczenie z restytucy Jelachicha (ob. str. 38, przyp. 1)

ministeryum austryackie wystosowao do ministeryum wgierskiego

4 wrzenia synny memorya, w którym wszystko, co zaszo na We -

grzech od marca 1848, nacechowane zostao jako »bezprawie«,

sprzeczne z Sankcy pragmatyczn i z potrzebami caej monarchii

(der Gesammtmonarchie); z wywodami, e »nieodzowna konieczno
wymaga zmiany zarzdze, wprowadzonych, poczwszy od marca,

przez rzd wgierski, stosownie do potrzeb caoci monarchii, oraz

obmylenia rodków celem zabezpieczenia jednoci pastwa*; \»e
w t3^m celu bdzie ustanowiona komisya z czonków austryackiego

i wgierskiego ministeryum i ze wspóudziaem bana Kroacyi« (Je-

lachicha). Bya to rkawica, rzucona idei odrbnoci pastwowej kró-

lestwa wgierskiego, uznanej przez cesarza Ferdynanda w marcu

1848; krok, po którym nastpio wysanie deputacyi Sejmu wgier-

skiego, najpierw do Cesarza (5 wrzenia), a nastpnie do Sejmu wie-

deskiego (18 wrzenia). Por. str. 47.

8 Na poprzedniem posiedzeniu (26 wrzenia) odczytano »pro-

test« dziennikarzy, opatrzony 61 podpisami, przeciw zarzdzeniom
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3) List od Roberta do Hani ^.

Zdaje si by rzecz pewn, e Doblhof, nie mogc
si zgodzi z ministrami wzgldem niektórych praw repre-

syjnych, które co do prawa asocyacyi i druku w^yda
chc, z ministeryum Avystpi. Chciaem dzi w tym wzgl-
dzie interpelowa cae ministeryum i takim sposobem da
Doblhofowi ein Vertrauensvotum'^, w czem mnie caa
lewa strona bya wspara. Me przyszo do tego, poniewa
co si stao z rurami, oprowadzajcemi gaz do owietle-

nia, tak, e musielimy odoy posiedzenie na jutro ^ a ju-

tro interpelacya moe ju nie bdzie tak skuteczn, bo si
ju dowiedzieli, e chc interpelowa.

Dwa egzemplarze der Grundrechte posyam. Jeden

Gowackiemu, a drugi moesz da komu chcesz. Te Grund-

rechte stanowi cz konstytucyi i bd teraz referowane

w sekcyach. Ja musz referowa w 9-ej sekcyi, w której

mam 2-ch ministrów: Doblhofa i Pillersdorfa *. Po refero-

waniu w sekcyach (które pewnie potrwa z 3 tygodnie),,

pójdzie jeszcze raz do konstytucyjnego wydziau, który

kwestorów, ustanawiajcym osobne wejcie do loy dziennikarskiej

dla uchylenia nieporzdków, jakie wkraday si przez to, e dzien-

nikarze mieli do lokalów sejmowych to samo wejcie, co posowie.

Na wniosek Helferta, który napitnowa ostro szorstki i nieprzy-

zwoity ton tego »protestu«, zoono go ad acta.

1 Ob. str. 15, przyp. 2.

2 Wotum zaufania.

3 Prezydent zagai posiedzenie o 1072,' z ministrów byli obe-

cni: Bach, Krauss i Hornbostl. Po kwadransie przerwano posiedzenie

na pó godziny dla przewietrzenia sali; po tej przerwie stwierdzono,,

e dalej niepodobna obradowa i odoono posiedzenie na dzie na-

stpny, po krótkiem owiadczeniu ministra skarbu Kraussa, który je

zoy w tym celu, e »m o e przez to bd uatwione dalsze obrady

nad przyzwoleniem podatków«.
* Pillersdorff by prezydentem poprzedniego ministeryum,

w ówczesnem nie zasiada. Przy nowem tworzeniu sekcyi 30 wrze-

nia Bach zosta wylosowany do VIII sekcyi.
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jeszcze raz wemie pod rozwag, a potem przedoy Izbie,

która pewnie ze 2 miesice nad tem debatowa bdzie.

Byem wczorej w Voslau u Scierzera, i wielu depu-

towanyci z lewej strony. Bawilimy si dobrze.

Na I-go 8-bra znowu zaproszeni jestemy su einer

Fahnenweihe ^ Gwardyi Narodowej.

Dzi rozdaj wydrukowan korespondency Jelachi-'

cha z Latourem i innemi komendami wojskowemi, któr
Wgry zapali, z której si pokazuje, e Jelatyczowi po-

tajemnie Rzd wszelk da pomoc ^.

36. Wiede, 30 wrzenia 1848.

Byem wczoraj w wieczór u Doblhofa i przekona-

em si, e istotnie sabym. Sdzilimy, e dlatego nie przy-

chodzi, e wystpi myli. Pomimo tego, zrobiem dzi in-

terpelacy an das Gesamnitministerium i zyskaem dla

osoby Doblhofa takie ogromne YertrcmensDotum^ e go te-

raz adnym sposobem z ministeryum wypuci nie mog *.

Wanie rozesza si na posiedzeniu wiadomo, e
Lamberga * (generalnego gubernatora Wgier, nowo miano-

wanego) w Peszcie zabili i Peszt bombarduj.

* Na powicenie chorgwi.
' Por. wyej str. 38, przyp. 2.

^ Ob. Dodatek Nr. 9.

* Franciszek Filip hr. Lamb erg, ur. 1791, weteran wojen

napoleoskich, fedmarszaek-porucznik i dowódca dywizyi wGracu,
posiada dobra na Wgrzech i byt dlatego czonkiem wg. Izby ma-
gnatów, gdzie przed r. 1848 wystpowa w umiarkowanie liberalnym

kierunku, skaniajc si do opozycyi. W zwizku z reakcyjnym

zwrotem w sprawach wgierskich (str. 47, przyp. 1) bya nominacya
Lamberga na gównodowodzcego wojskami w Wgrzech i tymcza-

sowego zastpc Palatyna (po zoeniu tej godnoci przez arcyksi-

cia Stefana), czego sejm wgierski nie uzna. 28 wrzenia zamordo-

wany na mocie midzy Pesztem a Bud.
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Odbieram list, w którym piszesz, e u Ressika po-

mieszkanie wemiesz po Bordolem. Me zwaaj na to, e
osobnego wychodu nie bd mia. Zdaje mnie si, e nie

rak prdko powróc. Na wszelki jednak wypadek nie wi
(' na cay rok, tylko zawsze na kwarta.

(t. S.J, Wanie zbiera si deputacya ze wszystkich

stronnictw Izby, która pod mojem dowództwem pójdzie do

Doblhofa powinszowa mu, e wskutek mej interpelacyi

takie odebra Vertrauensvottim Izby. Kocham bardzo tego

Doblhofa — jest to niezawodnie najuczciwszy czowiek pod

socem, chocia moe nie do jenialny na tak trudne

czasy.

37. Wiede, 2 padziernika 1848.

Posyam Ci N-o 232 i 235 des Osterr. Courrier^ dla

artykuu y>Der Lachende Demokrit auf einer Joiirnali-

sten-Bank im Reichstage«^, dajcego charakterystyk zna-

komitszych deputowanych, czsto nadzwyczajnie trafnie

i dowcipnie, chocia ze stanowiska konserwatywnego. Dzien-

nik jest dostatecznie schumr^gelb. Znajdziesz tam Borkow-

skiego^ i mnie. Gdyby Dobrzaski chcia przetumaczy
i umieci w Gazecie Narodowej, to mu moesz udzieli.

I inne dzienniki zaczynaj dawa charakterystyk, jak

n. p.: Eadikale, Reichstagshlatt, Sonnfacjshldtter, Gallerie

der Eeichstagsabgeordneten, etc. Jeeli w nich co gali-

cyjskich deputowanych tyczcego si bdzie, to Ci poszl,

a Ty zakomunikowawszy, komu na tem zaley, schowaj

te dzienniki dla siebie; wszak kiedy bardzo ciekaw rze-

cz bdzie wiedzie, jak kogo rozmaite partye osdzay.
cz N-o 53 des Narrenthurm dla artykuu o mo-

ich wsach; moesz sobie wystawi, jak mi wsy wyrosy^

1 Ob. str. 41, przyp. 2.
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kiedy ju w dziennikach o nich pisa zaczynaj. Znowu
mnie jaki malarz mczy, chce zrobi ein Brustbild. —
Litografi poszl Milikowskiemu ^ — jestem trafiony, tylko

posta niezgrabna.

Moj interpelacy wzgldem Doblhofa^ i z ni po-
czon deputacy, powszechnie uwaaj za gbok kom-

binacy polityczn; wszyscy chwal, nawet radykalne

dzienniki, wychodzc z tego stanowiska, e dajc Doblho-

fowi Verrauensvotum, przez to samo daem reszcie mini-

steryum ein Missvertrauensvottim. Konserwatyci za mó-

wi: gdybym nie by da Doblhofowi a zatem poniekd
caemu ministeryum Vertrauensvotum, cae ministeryum

byoby si moe do dzi dnia ju rozleciao i anarchia

by bya.

Ja za mówi, e gdybym nie by to zrobi, toby

Doblhofa ju nie byo w ministeryum, a natenczas byaby
si niezawodnie awantura staa, bd ze strony ludu, który

w Doblhofie ma zaufanie, bd ze strony ministrów, po

usuniciu najuczciwszego. Tak za ministeryum zmuszone

zostao zatrzyma Doblhofa, który w opinii publicznej na-

wet przez t moj interpelacy nadzwyczajnie zyska, tak

jak istotnie zasuguje.

Widocznem byo, dass man mit dem Dohlhof etwas
vorge}iabt hat^, — albowiem ministrowie podczas mej in-

terpelacyi, widocznie w ambarasie byli. Po skoczonej in-

terpelacyi za, Wessenberg, nim mi odpowiedzia, naradza
si z ministrami, — i byby pewnie inaczej odpowiedzia,

gdyby Izba moj interpelacy nie bya przyja tak ogrom-

nymi oklaskami. Dziennik Die Konstitution pisze n. p.

o tem w Nr. 158 tak:

»Abgeordn. Smolka theilt mit, dass sich seit einigen

2 Ob. Dodatki Nr. 9, oraz str. 1, przj^p. 2.

* »e zamierzono co zrobi z Doblhofem*
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Tagen das Geriicht von Doblhofs Austritte aus dem Mini-

sterium verbreite. Dasselbe errege Unruhe und Besorgnis^

da man Doblhof fiir einen ehrlichen Mann halte, wenn
auch seine Ansicht mancher Hindernisse wegen nicht

immer zur That habe werden konnen. — Er sehe sich

daher bemtissigt anzufragen, ob Doblhof wirklich seine

Entlassung genommen, oder zu nehmen Willens sei?

Rauschender B e i f a 1 1 begleitet diese Interpellation.

Der Minister Wessenberg sitzt verdutzt da. Seine freiherr-

lichen Gnaden wenden sich demnach an den bekannten

Adwokaten ^, der ihnen auch die Antwort einfltistert.—
Wessenberg erhebt sich sodann, und sagt seine Lektion

her: Ein Gesuch sei no eh nicht eingereicht— nur habe

dem Minister des Innern, wegen seiner Kranklichkeit, eine

Erleichterung wiinschenswerth geschienen«.

Ze stenograficznych protokoów przekonasz si, e
ani ja, ani Wessenberg nie mówi tak, jak wyej ^. Chcia-

em tylko pokaza, jak n. p. ten dziennik (nalecy do

najwcieklejszych), sobie ten wypadek tumaczy.

^ Zapewne do Bacha, ministra sprawiedliwoci (ob. str. 2,

przyp. 2).

* »Pos. Smolka mówi, e od kilkn dni szerz si pogoski

o ustpieniu Doblhofa z ministerstwa. Obudz to niepokój i obaw,
poniewa maj Doblhofa za uczciwego czowieka, jakkolwiek

jego zapatrywania z powodu rozmaitych przeszkód nie za-

wsze mog si skutecznie ujawni. Czuje si zatem znie-

wolonym zapyta, czy Doblhof rzeczywicie poda si do dymisyi

lub zamierza si poda. Burzliwe oklaski towarzysz tej interpe-

lacyi. Minister Wessenberg siedzi zakopotany. Jego Baronowska

Mo zwraca si wreszcie do znanego adwokata, który mu te
odpowied podszeptuje. Wessenberg potem powstaje i zaczyna

swoj lekcy: Podanie (o dymisy) dotd jeszcze nie weszo — tylko

minister spraw wewntrznych z powodu swej saboci czuje potrzeb

pewnego wypoczynku«,
" W Dodatkach Nr. 9 podano niej interpelacy Smolki i od-

powied Wessenberga wedug stenogramu.



64 Franciszek Smolka

Sycha byo, e Baci mia obj ministeryum spraw

wewntrznych po Doblhofie. Prawda, e Bach podczas tej

interpelacyi zblad, bo nie wiedzia, co dalej powiem. Uo-
yem j jednak w bardzo delikatn i grzeczn form.

Do, teraz jest Doblhof koniecznym, i aowa tylko trzeba^

e biedak tak spracowany i znkany, e teraz mao co

robi moe. Wzgldem szkó zdecydowa zupenie podug
naszego yczenia i posa ju do Zaleskiego ^

Pisz na wydziale konstytucyjnym, a wanie mnie

woaj, mówic, e na mnie na dole Szedler ^ czeka. Nie

mog wyj, lecz zobacz si z nim na obiedzie.

Mielimy dzi wybory w nowo formowanych sek-

cyach. W sekcyi 6- ej, w której teraz jestem ', chcieli mnie

wybra prezesem. Wyprosiem si jednak, bo musz refe-

rowa konstytucy w 9-ej sekcyi i w ogólnoci mam duo
do czynienia. Wybrany tedy zosta w tej sekcyi 6-ej Pa-

lacky prezesem . .

.

(P. S.). Wanie si dowiaduj, e Fischhof przyje-

cha*. Me widziaem si jednak z nim.

38. Wiede, 3 padziernika 1848.

Po odesaniu wczorajszego listu, uwaaem dopiero,

e zamiast dziennika »NarrenthMrm«j posaem co innego,

» Por. wyej str. 52—53.
» Ob. str. 23, przyp. 6.

3 Do sekcyi VI naleeli z Polaków: Karol Lang-ie, Stan. Kos-

sowski, Jan Marin, Bartomiej Gabry (chop, pose z N, Scza), Jan

hr. TarnoAYski, Micha Popiel, Smolka (ob. str. 49, przyp. 2); z in-

nych wybitniejszych posów: Leop. Neumann (str. 5, prz3''p. 5)

Alojzy Borosch (str. 27, przyp. 5), Franc. Palacky (str. 57, przyp. 1).

Por. wyej str. 57.

* Ob. str. 5, przyp. 6. O jego misyi do Galicyi, z której wa-
nie powróci, ob. wyej str. 33, 35, 51 i niej Nr. 39.
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lecz nie wiem co. Posyam zatem dzi N-o 53 des Nar-

renthurmSj tudzie plakat tyczcy si Wgier, — nie rcz
czy prawda. Nie miaem jeszcze czasu dokadnie mówi
z Aleksandrem *.

Dzi znowu wielka kótnia na posiedzeniu o to, kiedy

ma by dyskutowany Entwurf der GrundrecMe *.

Odebraem list twój z 30-go, gdzie piszesz, e maj
poda petycy, aby mnie zrobiono prezesem Apellacyi '.

Istotnie nie wiem, co mam o tem sdzi. Na wypadek
przyjcia jakiej posady, musiabym si podda nowemu
wyborowi, a kto wie, czyliby mnie w Lubaczowie na nowp
wybrali, moeby namówili chopów, aby za kim innym

gosowali, a takim sposobem mógbym by wyrugowanym
z Izby. Mnie za wicej na tem zaley, siedzie w Izbie,

anieli czemkolwiek zosta. Nie wiem zreszt, czyliby mi-

nisteryum na to si zgodzio, gdy teraz troch na bakier

z sob stoimy. Nareszcie, gdyby mnie naprawd zrobili

apellacyjnym prezesem, i na nowo w Lubaczowie wybrali,

to nie wiem, czylibym nie powinien zrezygnowa na po-

selstwo i powróci do kraju, dla zajcia si organizacy

sdownictwa — a jabym koniecznie chcia zosta na Sej-

mie do koca.
Zreszt niepodobna nawet, aby teraz przynajmniej,

Ezd uaskawionego zbrodniarza stanu chcia zrobi pre-

zesem trybunau sprawiedliwoci w prowincyi. Dlatego

nie turbuj si o to — a ja si przyznaj, e nawet wiel-

kiej chci do tego prezesostwa nie czuj.

* Szedler. ob. str, 23, przyp. 6 oraz str. 52, przyp. 4.

* Projekt ustaw zasadniczych.

3 Por. wyej str. 21 i niej Nr. 119.

DZIENNIK FR. (MOLKI
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W. Wiede, 4 padziernika 1848»

. . . Dzi bdzie zakoczone drugie czytanie prawa
wzgldem rozpisania podatków. Zdaje si, e prowizorycz-

nie na 3, a moe nawet na 6 miesicy Izba pozwoli roz-

pisa podatki istniejce, prócz ydowskich. W cigu tego

miesica przedoy minister budet. Przy dyskusyi nad

nim, bdzie proponowana zupena reforma caego syste-

matu podatkowania. Podczas teraniejszej dyskusyi nakpali

si ministra finansów najokropniej — jak si przekona
moecie z dzi zaczonych stenografii.

Z Wgier niema pewnych wiadomoci — poczta prze-

rwana, pewne, e si bij. Plakaty donosz, e Kroatów

pobili, Jelaczyca powiesili; inne za, e Jelaczyc pod Pesz-

tem. Gdyby przed odesaniem poczty pewniejsze wiadomo-

ci doszy, to napisz...

Me miaem jeszcze czasu dokadnie rozmówi si
z Fischhofem; wiem tylko, e jest bardzo zachwycony,

i o gocinnoci i grzecznoci Polaków cuda opowiada ^

Odbieram list Roberta * z Frankfurtu i cz; i Twój
list z I-go m. b. odebraem. Aby tylko Wgry wspólnie ze

studentami nie zrobili awantur jak. Co si tyczy odwie-
onego prezesostwa appellacyjnego, nawet mi si nie ni
o tem, aby by mogo — i istotnie, nawetbym sobie tak,

jak teraz rzeczy stoj, nie yczy. Reakcya way si je-

szcze z postpem i jeszcze nie jeden wyszczególniony pa-

dnie ofiar, nim si rzeczy ustal. — Ju wam doniosem,

e Doblhof od czasu mej interpelacyi mocniej stoi, a pra-

wie sta si koniecznym, gdyby nawet inne ministeryum

formowa chciano.

1 Ob. str. 5, przyp. 6, oraz str. 33, 35—36, 51.

* Hefern,; ob. str. 13, przyp. 4, oraz str. 8, przyp. 4.
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40. Wiede, 5 padziernika 1848.

Jestem niespokojny, nie majc dzi listu od Ciebie —
a we wczorajszym pisaa, e Wgrom we Lwowie prawo

dorane publikowali. Obawiam si tedy, e si co zego
stao.

Co si tyczy Wgier — rozmaite dzi mamy wiado-

moci; za adne nie mona rczy. Jedni donosz o pobi-

ciu Jelaczyca, drudzy— o pobiciu Wgrów. To pewne, e
dzi wyszed patent cesarski, deklarujcy pastwo w-
gierskie im Belagerungssustand ^, mianujcy Jelaczyca

generalnym gubernatorem, a Reczaja "^ (tego samego co

by komenderujcym we Lwowie) ministrem-prezydentem,

rozwizujcy Sejm wgierski. Me wiem, jak si to sko-
czy, lecz niepodobnem prawie, by Wgry jeszcze duej
oprze si mogli, gdy tak ze wszystkich stron na nich

szturmuj.

Dyskusya, tyczca si pozwolenia podatków, jeszcze

si toczy do uporczywie. Wczoraj trwaa sesya od 9-ej

do 8-ej wieczorem, a dzi moe jeszcze duej posiedzimy.

Wanie mówi, e cay Dwór na posiedzenie przyjdzie;

moe przez obecno swoj zamierza zmikczy twarde

serca posów.

Mielimy teraz dzie w dzie posiedzenia dla kwestyi

podatkowej. Zdaje si, e jeszcze jutro i pozajutro bdzie.

Na przyszy tydzie zaczniemy referowa Die Grund-
rechte w sekcyach, cay ranek do 2-ej lub 3-ej po pou-

dniu. Po obiedzie musz wycigi robi z protokoów i in-

* Stan oblenia.
* Adam bar. R e c s e y (ur. 1775, um. 1852), weteran wojen na-

poleoskich, jenera broni, 1839—1846 gówno-dowodzcy komendant

we Lwowie, od r. 1846 kapitan wgierskiej lejbgwardyi, mianowany
pismem odrcznera dd. Schonbrunn, 3 padziernika 1848 wgierskim
ministrem-prezydentem na miejsce Batthyany'ego (czego Sejm w-
gierski nie uzna); ob. niej Nr. 45.

5*
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formowa si do referatu. Potem jeszcze im 5-er Aus-

schuss ^ reszt czci konstytucyi (a to nierównie trudniej-

sz cz) ukada, — tak e istotnie nie wiem — (majc
do tego jeszcze w prezydyalnem biurze i w innych wy-

dziaach do czynienia), gdzie tu na to wszystko czas

znale.

41. Wiede, G i 7 padziernika 1848 ».

Wiede, 6-go padziernika, 10-ta wieczór.

Dzi byem wiadkiem okropnych scen. Bdc rano

na konstytucyjnym wydziale, syszaem, e przy kolei e-
laznej i Tabor-Brucke przyszo do konfliktu midzy woj-

skiem i ludem. Poleciaem tam natychmiast z Borkowskim '.

Pocztek tego ruchu by nastpujcy: Ministeryum wy-

sao wojsko, w Wiedniu garnizonowane, do Wgier. Lud nie

chcia puci wojsko i wpyn tak dalece na batalion

grenadyerów, e tene, przyszedszy na kolej, owiadczy,
e dalej nie pójdzie. Przyszedszy blisko mostu Tabor, sy-

szaem krzyk, e lud dziaa wzi, i widziaem, jak lud

cign przednie koa kilku dzia. Oddzia od Nassau (pier-

w^ej, zdaje mnie si, Bertoletti) atakowa troch ten tum
w chci, jak si zdaje, odebrania tych dzia. Lud, tylko

w kije i drgi uzbrojony, zabrania wojsku przyblienia,

lecz rzeczywistego zetknicia si nie byo, — co doskonale

widziaem, bo byem w rodku midzy nimi; — wojsko,

bdc w oddaleniu 10 kroków od ludu, dao ognia, a za

' cilejszy wydzia, zoony z 5 czonków, ob. wyej Nr. 34,

str. 57.

2 List ten pisany w cigu pamitnego posiedzenia w nocy

z 6-go na 7-my padziernika, z kilkoma przerwami, które uwidocz-

niono poniej.

* Ob. str. 41, przyp. 2.



Wiede. 6 i 7 padziernika 1848. 69

tym przykadem poszo natychmiast wojsko, w tyci stro-

nacti lokowane; — grenadyery strzelali w tem miejscu na

Nassau i strzelców. Pad niejeden obok mnie, i niejedna

mi kulka wisna koo ucha, nim si z tego tumu wy-

dobyem. — Przyrzekam, e bd ostroniejszy.

Popieszyem natychmiast do sali sejmowej, po 12-ej

w poudnie. Me moglimy jednak adn miar nakoni
do tego Strobacha ^, aby zwoa posiedzenie. Ba si, aby

Sejm nie obj wadz egzekucyjn; — wszelkie nalegania

byy nadaremne, — pojechaem ze Strobachem do Eady
ministeryalnej i tam od pierwszego momentu daem, aby

wojsko natychmiast z miasta wydalone zostao, — prze-

widujc, e do okropnych scen przyjdzie, jeeli wojsko

natychmiast cofnitem nie bdzie, — wszystko nadaremnie!

Zaczto si bi w miecie i strzelano okropnie naokoo

des Kriegsgebaiides^K Wymoglimy na Strobachu, aby po-

siedzenie zwoa na 4^2 po poudniu, — lecz ju byo za

póno! — Posowie zebrali si w sali sejmowej, niejako

prywatnie, radzc, co tu pocz. — Ja, nie mogc duej
zosta w Radzie ministeryalnej, widzc, e tam niema co

robi, bo gowy potracili, popieszyem do sali sejmowej,

(wielk biedak wydobyem si z budynku ministeryum

wojny, albowiem wojsko si ju cofao, strzelajc wawo,—
rozmaitemi pobocznemi ulicami dostaem si do sali sej-

mowej) gdzie ju takie prywatne posiedzenie (sic)^ któremu

Pillersdorf prezydowa. Donosz, e lud wzi ministeryum

wojny, e ministrowie w najwikszem niebezpieczestwie,

albowiem cae wojsko z miasta wypartem zostao. — Mia-

nuj komisy ze mnie, Boroscha* i Goldmarka*^, aby po-

1 Ob. str. 39, przyp. 2.

2 Gmach ministeryum wojny am Hof.
» Sowa w nawiasie dopisane na marginesie z odsyaczem, ró-

wnie w nawias ujte.

* Ob. str. 27, przyp. 5.

5 Ob. str. 57, przyp. 3.
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spieszy na ratunek ministrom; — ze zdartych firanek

porobilimy sobie zaraz szarfy i bia chorgiew, któr ja

niosem, aby poznano, ze komisya sejmowa idzie, — wsz-
dzie nas witano wiwatami; — w ministeryum wojny za-

stalimy straszne spustoszenie, — wszdzie wybijali drzwi,

szukajc ministrów. — Borosch, Goldmark i ja uspakaja-

limy wcieke tumy; — obiecano nam, e nic ministrom

nie zrobi, e ich tylko aresztowa chc. Znaleziono La-

toura, — broniem go z najwikszem niebezpieczestwem

wasnego ycia. Nic nie pomogo; w moich oczach go za-

bili, a potem na Hof powiesili. — Zgin zupenie spo-

kojnie ^

Pospieszyem do ^sali sejmowej. — Strobach uciek,

gdy i przeciw niemu lud si oburzy, e nie chcia zwo-

a posiedzenia. — Zajem krzeso prezesowskie, okoo

5-tej po poudniu, zagaiem posiedzenie, wzilimy do rk
wadz egzekucyjn, wydalimy najrozmaitsze rozporz-

dzenia, wysali deputacy do Cesarza ^, — najwiksz bied

mamy mit dem Kais.-Zeughaus ^, w którym si zabaryka-

dowaa cz wojska i cz gwardyi (z miasta Kdrnthner-

mertely których nie cierpi, uwaajc ich za najwikszych

' Ob. ustne sprawozdanie Smolki o ostatnich chwilach La-

toura przy zajciu krzesa prezydyalnego 6 padziernika, oraz pi-

mienne, zoone na posiedzeniu Sejmu 11 padziernika {Yerhand-

lungen des ósterr. Reichstages III. 2, 83) i niezmiernie ciekawy opis

naocznego wiadka, kapitana Tadeusza Niewiadomskiego, adjutanta

Latoura, zakoczony sowami: »co przysig i sowem uczciwego

czowieka zatwierdzi gotów« (podpis) w ksice Widmanna: Fran-

ciszek Smolka str. 880—884; tame str. 885 przekad przytoczonego

powyej sprawozdania Smolki z 11 padziernika.
* Deputacya do Cesarza skadaa si z 4 posów (Borrosch,

Lubomirski, Pillersdorff, Skoda) i z obecnego na posiedzeniu mini-

stra Hornbostla, na którego »prob« wysano osobn deputacy do

komenderujcego wojskiem w Wiedniu jeneraa hr. Auersperga.

' Arsena cesarski na Renngasse, w oddaleniu kilku minut od

gmachu ministerstwa wojny.
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czarno-ótych), - chc koniecznie zdoby Zeughaus i za-

bi wszystkich, którzy si tam znajduj; — gwardya
z waów wali dziaami do tej zbrojowni, — zamknici
wciekle si broni, widzc, e na wszelki wypadek zgi-

nli; nie mona si do nich dosta, albowiem na wszyst-

kich strzelaj, którzy si tylko do tej zbrojowni zbliaj,

tak, e ju i kilku wysanych parlamentaryuszy zabili; —
udao si ludowi zapali zbrojowni, — lecz ju zgasili.

Siedzimy cigle,— pisz ten list w przerwach i wol-

nych chwilach na posiedzeniu; z gazet dowiecie si, jakie

rozporzdzenia Sejm wyda ^, — tu cz niektóre obwie-

szczenia, które zawsze natychmiast rozdane i rozesane

zostaj.

Teraz ju blisko 2-ej godziny zrana, a zatem 7 p a -
dziernik 1848.

Sejm posta do Cesarza, do Schonbrunu, deputacy
z adresem, w którym proszono o zoenie nowego volks-

thumliches^ Mlnisterium, z zatrzymaniem Doblhoffa iHorn-

bostla. Wracajca z Schonbrunu deputacya przyniosa

odpowied Cesarza, e na nowe ministeryum zezwala, i po-

wiedziano mi, e mnie tam proponowano na ministra spra-

wiedliwoci; — ja jednak nie przyjm.— Có na to powie

» Na samym pocztku posiedzenia, wkrótce po objciu prezy-

dyum przez Smolk, wybrano na wniosek Goldmarka komisy, »któ-

raby bez przerwy obradowaa i porozumiewaa si z wadzami wy-

konawczemi, jakie jeszcze istniej*. We wniosku, który natychmiast

bez dyskusyi i przez aklamacy uchwalono, niema wzmianki, jak ta

komisya miaa si nazywa; w cigu posiedze nazywano j roz-

maicie: permanente Kommission, SicherheitskoTnmission itp. Nale-

eli do niej: 'Brestel, Fiister, Goldmark, Kaudy,~ Lohner, Kajetan

Mayer, Schuselka, Stobnicki, Yidulich, Violand. Po kilkakro komi-

sya skadaa sprawozdania Izbie (o przebiegu waki pod arsenaem

itp.) i przewanie na jej propozycy uchwalano róne zarzdzenia

i prokamacye, które wychodziy w imieniu Sejmu z podpisem

Smolki; ob. Dodatki Nr. 10.

' popularnego.
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beamterya lwowska, która zgroz bya przejta na wia-

domo, e mam zosta prezesem apelacyjnym.

e dzi odemnie (waciwie wczoraj) nie odebraa ^,

nieci Ci nie dziwi, nie miaem, ani jednego wolnego mo-

mentu, — zreszt poczta nie odesza i dzi pewnie nie

odejdzie, — a ja z tej samej przyczyny od Ciebie, moja

droga, nie bd mia listu, — mam jednak w Bogu na-

dziej, e u Was spokojnie.

Okolice Wiednia miay powsta i by na pogotowiu,

aby Wiedeczykom nie pomoc, na wypadek potrzeby. —
Strobach, Rieger i inni ze znaczniejszych Czechów musieli

si schowa, tak si lud na nich gniewa, e naprzeciwko

Wgrom mówili.

Ju 2-ga w nocy, a zbrojownia jeszcze w obleniu.

Posaem jeszcze jedn energiczn proklamacy, aby ogie
z jednej i drugiej strony zaniechany zosta.

Dziwny traf! wanie dzi 7 lat, bya u Cesarza,

aby si za mn wstawia; — dzi jestem prezesem Sejmu

ustawodawczego austryjackiego, — na równi z Cesarzem

stojcego, — który jeszcze do tego, dzi okolicznociami

zmuszony *, absolutn wadz do rk wzi, a zatem re-

prezentuj dzi w Wiedniu ^ najwysz wadz— lecz nie

sd, e zhardziaem; jestem taki skromny i potulny, jak

zawsze, — mówi jednak, e dobrze prezyduj.

Cz panów posów ley na awkach i chrapie.

Wanie sycha, e si wojsko koncentruje blisko

Belwederu i e chce bombardowa miasto; — nie daj
temu wiary; — albowiem komisya, która, niedawno do ko-

menderujcego Auersperga wysana, wrócia, powiedziaa,

e ze strony wojska wszelkie nieprzyjacielskie kroki bd
niezawodnie zawieszone; — z powodu jednak tej wieci,

^ niema >listu« — tj. raczej »z wczorajszego dnia«.

' » okolicznociami zmuszony* dopisane u góry wiersza.

» »w Wiedniu« równiei dopisane u góry wiersza.
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posaem do komenderujcego rozkaz, aby si podda uciwa-

lom Sejmu ^

11-ta godzina rano. Sycia, e Bacia zapali

we Wiedniu i powiesili, — nie rcz jednak za prawd ^.

Minister Kraus donosi, jako odebra od Cesarza pro-

klamacy, któr jednak kontrasygnow^a nie chce; — do-

nosi Cesarz, e odjeda i odwouje si bardzo energicznie

a^i alle Giitgesimiten, der Anarchie Einhalt ^u thun ^.

da, aby na wypadek, gdyby ministrowie kontrasygno-

wa nie chcieli, komenderujcy Auersperg, t proklama-

cy publikowa. Sejm wyznaczy komisy, aby ten przed-

miot natychmiast wzi pod rozwag i zrobienie stoso-

1 Odezwa Sejmu do komenderujcego jeneraa hr. Auersperga,

uchwalona na wniosek Nieustajcej Komisyi o 2^/4 w nocy, a pod-

pisana przez Smolk w imieniu Sejmu {Yerhandl. des óst. Beichs-

tages III. 10) odwouje si do przyrzeczenia Cesarza w sprawie no-

wego ministerstwa ze wspóudziaem Doblioffa i Hornbostla i »wy-

raa uzasadnion nadziej, e w tyci nadzwyczajnyci okoliczno-

ciaci Pan Gówno-Dowodzcy w interesie bezpieczestwa konsty-

tucyjnej wolnoci i dziedzicznego Tronu, zastosuje si do uchwa
Sejmu, powzitych z wspódziaaniem odpowiedzialnego ministra*.

Tym ministrem by Hornbostl, który na posiedzeniu si znajdowa,

z deputacy sejmow do Cesarza pojecha i z ni na posiedzenie

powróci. Na tej uchwale koczy si stenogram posiedzenia 6/7 padz.
wzmiank, e po krótkiej przerwie, podczas której nie byo adnej
dyskusyi, wiceprezydent Smolka o 6-tej rano odroczy posiedzenie

do 8-mej.

' Przerwane posiedzenie zagai Smolka na nowo o 9^/4 rano;

o 10^/4 (po nadejciu wiadomoci o odjedzie Cesarza) zawiesi je na
godzin i otworzy znów o 1172- Podczas tej przerwy (o 11-tej) do^

pisa w licie tylko pogosk (myln) o Bachu; dalszy cig pisany

póniej, poniewa zawiera wiadomo o proklamacyi cesarskiej,

z któr minister Krauss zgosi si dopiero po przerwie posiedzenia,

okoo 111/2.

^ »do wszystkich dobrze usposobionych, eby powstrzymali

anarchi* — ob. tekst proklamacyi cesarskiej Yerhandl. des óst.

Reichsages III. 15.
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wnych wniosków \ — Trzeba wszelkiej energii, aby si

wszystko do góry nogami nie przewrócio. Odbieram pod-

czas posiedzenia (piszc ten list) cigle telegraficzne de-

pesze, e wojsko gwatem chce uywa kolej elazn (za-

kazalimy wczoraj) — tudzie, e robotnicy ze wszystkich

stron do Wiednia kolej jecha chc — przyjdzie, jak

mnie si zdaje, do walki z wojskiem zacitej, — a to

mniej wicej wszdzie. — Sejm ma u ludu wielk powag,
wziwszy rzd w rce razem z ministrami. — Udaa si
kapitulacya zamknitego w zbrojowni wojska i gwardyi, —
rabuj jednak teraz arsena, — nie widz podobiestwa
temu zapobiedz. — Strobach uciek. — Sam si dziwi, e
jestem tak zupenie spokojny, niezatrwoony i niezami-

szany temi nieustajcemi wiadomociami wielkiej wagi, —
jak gdyby wszystko w najlepszym porzdku byo i wcale

nic wanego si nie stao. — Jestem tylko o Was niespo-

kojnym, nie majc od Ciebie listu ju 3-go dnia; Bóg a-
skaw, mam nadziej pewn, e i Wam nic si nie stanie.

Bdcie zdrowi. Cauj Was najserdeczniej. — Nie

wiem, czyli ten list odbierzecie, poniewa komunikacya

gdzieniegdzie przerwana. Wydalimy rozporzdzenie, aby

komunikacy w porzdek przeprowadzi^.

^ Na yczenie Izby Smolka sam zto^^ t komisy, powo-

ujc do niej po dwóch posów z kadej prowincyi i dwóci z m.

Wiednia.
' O 2-giej przerwano posiedzenie do 4V4, podczas tego za

obradowaa komisya w sprawie proklamacyi cesarskiej. Po prze-

rwie, o 4^4, natychmiast odczytano elaborat tej komisyi, tj. projekt

proklamacyi Sejmu do ludów austryackich (
Verhandl. des ost Reichs-

tages III. 18). Skoro tu niema o tem adnej wzmianki, wida, |e

koniec listu (od ustpu: »Minister Kraus... «) dopisany podczas tej

przerwy i oddany na poczt.
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42. Wiede, 8 padziernika 1848.

Permanencya jeszcze trwa; zawiesiem jednak posie-

dzenie przez noc 7 bomy wszyscy strasznie zmczeni
byli ^ — zostawilimy tylko Wydzia Nieustajcy ^, który

odbiera wiadomoci i deputacye i wydaje mniejszej wagi

rozporzdzenia.

Posyam: 1) rozmaite obwieszczenia, 2) spis sekcyi,

jeden dla Ciebie, drugi dla Gowackiego ^, 3) Manifest do

Ludów*, jeden dla Ciebie, drugi dla Growackiego; bdzie

na wszystkie jzyki tomaczony i rozesany, — nie mo-

emy zecerów zebra, bo jeszcze wszystko pod broni —
Staatsvoranschlag 1849 A i B ^ dla Gowackiego, — dalszy

cig nastpi.

Zupeny spokój. Komendant Auersperg, który si skon-

centrowa koo Belwederu i Sudbahnhof, daje zaspakajajce

owiadczenia, poddajc si rozkazom ministeryum. Przyj-

muj deputacye ze wszystkich stron, które owiadczaj,

e si bezwarunkowo rozkazom Sejmu poddaj, — Sejm

stoi mocniej jak kiedykolwiek i jest rzeczywistym rzdem
(cho nie na dugo pewnie) — poniewa prezyduj, jestem

zatem pierwsz figur w Wiedniu, — nie pokazuj to ni-

komu, bo si bd mieli!

^ Posiedzanie 7 padziernika trwao z kilkoma przerwami od

9^4 rano do 9 wieczorem.

2 Na posiedzeniu 7 padziernika wzmocniono Wydzia Nieu-

stajcy wyborem nastpujcyci 13 czonków: Ambrosci, Cotinelli,

Haimerl, Jonak, Kautsciitsci, Kudlici, Miiller, Prato, Scineider,

Sciopf, Smarzewski, Szabel, Zbyszewski; razem wic liczy W. N,

23 czonków, ob. wyej str. 71, przyp. 1.

' Ob. str. 3, przyp. 4.

* Ob. Dodatki Nr. 10.

^ Preliminarz budetu pastwowego, przesany przez ministra

skarbu do prezydyum Sejmu 7 padziernika w 500 egzemplarzach,

z owiadczeniem ministra, e spodziewa si dalszy cig tego druku

nadesa jeszcze w cigu tego samego dnia.
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(P. S.). cz wicej egzemplarzy manifestu dla roa*

dania komu zechcesz. Na polskie nie potrzeba tomaczyó,

albowiem ju drukuj polskie tomaczenie.

48. Wiede, 9 padziernika 1848*

Permanencya cigle trwa. Ministrowie do zoenia
ministeryum upowanieni, — ofiarowali mi wczoraj mini-

steryum sprawiedliwoci, i dzi jeszcze cigle mnie o to

mcz, abym przyj, — owiadczyem jednak stanowczo,

e nie przyjm; — uwaam moje stanowisko, jako prezy-

dujcy Sejmowi (12-go bdzie nowy wybór, — bd nie-

zawodnie obrany prezydentem) za nierównie waniejsze,

gdy teraz Sejm istotnie rzdzi, — a mi si jako udaje

czy partye; — suchaj mnie daleko wicej jak Stro-

bacha, a moesz sobie wystawi, jakie to byy posiedzenia

podczas ognia dziaowego, cigych deputacyi, najstrasz-

niejszych wiadomoci i najdzikszych wniosków; — jako

utrzymaem wszystko w najpikniejszym porzdku.

Donosz mi, e Jelachich ^ wkroczy do Bruck an

der Leitha, zdaje si wic, e chce i na Wiede. Posa-

em do niego posa naszego barona a Prato^ z depesz* od

ministeryum.

Znajomym moesz powiedzie o tem, e mi ofiaro-

wano ministeryum, lecz do gazety niech odemnie nie przyj-

dzie, — i tak si rozniesie. cz par obwieszcze, dupli-

katy daj Gowackiemu.

(F, S.). 4-ta godzina po obiedzie.

Alarmuj wanie miasto, mówic, e Jelachicha ju
wida z wiey Szczepana. Nie wierz — zreszt, czego tu

si ba ? . .

.

1 Ob. str. 38, przyp. 2.

' Jan bar. a Prato, profesor, pose z Roveredo w Tyrolu.
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i Có beamterya powie, e mi ofiaruj ministeryum

!|
sprawiedliwoci?

Cesarz mia pojecha do Oomuca. Posalimy Horn-

;
borstla ^ do niego dzi w nocy. Nie odpisa jeszcze.

44. Wiede, 10 padziernika 1848.

Permanencya trwa. — Nie mam czasu wiele pisa.

Wojsko znowu grono si zachowuje, stojc przy Belwe-

derze. Jelachich * o 5 mil od od Wiednia. Posalimy ko-

misarzy do Auersperga i Jelachicha, ?im uher die gegen-

seitige Stellung ins Rlare su kommen ^. Jeszcze nie po-

wrócili. Wszyscy z Wiednia uciekaj, bojc si Kroatów;

uwaam jednak, e w Wiedniu jeszcze najbezpieczniej,

a w szczególnoci, co si tyczy posów, albowiem Reichs-

tag nietylko od ludu, ale i od Auersperga i od Jelachicha

bardzo respektowany. Wgry czekaj na wezwanie Sejmu,

aby uderzy na Jelachicha i Auersperga, lecz na ten wy-

padek moeby zapóno przyszli; wicejby tedy gwardya

tutejsza i okoliczne (z Berna ju przyjechaa) czyni
musiaa.

Od Hornbostla^ jeszcze niema adnych wiadomoci,

tak, i sdzimy, czyli go nie zapali, lub do kontrasygna-

tury nie przymuszaj, — on za kontrasygnowa nie chce.

* Ob. str. 2, przyp. 3.

» Ob. str. 38, przyp. 2.

8 »aby wyjani obopólne potoenie«. Ob. Yerhandl. d. ósterr.

Reichsiages III. 42 nn., 58 nn., 75 nn.

* O misyi ministra Hornbostla do Cesarza ob. poprzedni list

Nr. 43. Pierwsze wiadomoci od Hornbostla (z pod Krems) nadeszy
na wieczornem posiedzeniu tego dnia za porednictwem ministra

Kraussa; na posiedzeniu nastpnego dnia odczytano pismo Horn-

bostla z 10 padz., do którego doczy odpis swego podania o dy-

misy {Yerhandl. d. ós. Relchs. III. 75, 85).
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Wanie sycha, e Cesarz mianowa Windiscligra

tza * ministrem wojny; nie rcz; jeeli prawda, — to zro

bi samowadnie, Hornbostel pewnie nie kontrasygnowa

Bdcie spokojni, albowiem nikt bezpieczniejszy, jak

czonkowie Sejmu.

(F. S.). Cigle alarmuj, wszystko stoi pod broni.

Na jaki wypadek nie obawiaj si, abym gdzie by wy-
stawiony na ogie, albowiem permanencya trwa, wic
cigle siedz na krzele prezydyalnem i Sejmu opuci nie

mog. Opisuj najrzeczywistszy stan rzeczy, dlatego, aby-

cie moe jakim bajkom nie dali wiary. Gdyby jutro albo|

i póniej listu nie odebraa, to tylko dlatego, e komuni-

kacy przerwano, co atwo sta si moe.
Jeden egzemplarz kadego plakatu zatrzymaj dla sie-

bie i schowaj *.

46. Wiede, 12 padziernika 1848.

Me miaem tyle czasu wczoraj, by cho kilka sów
napisa. Permanencya trwa cigle, a podczas zawieszenia

sesyi jestem cigle w Nieustajcym Wydziale lub w b*iu-

1 Alfred ks. Windischgratz (ur. 1787, urn. 1862), weteran

wojen napoleoskich, w r. 1848 feldmarszaek-porucznik, obj pod-

czas marcowej rewolucyi komend w Wiedniu i narazi si ostroci

postpowania ludnoci wiedeskiej, wród której by póniej (po

zbiegym Metternichu) najbardziej chyba znienawidzon osobistoci.

Objwszy nastpnie komend w Pradze, bombardowa j 11 czerwca

(podczas kongresu sowiaskiego); w tych wypadkach jednak okaza
wiele umiarkowania, cho mu zastrzelono on w wasnem mieszka-

niu i zraniono miertelnie syna. Na wiadomo o wiedeskich wy-

padkach padziernikowych pody na czele wojska ku Wiedniowi

i otrzyma 16 padziernika od Cesarza naczelne dowództwo nad

wszystklemi siami zbrojnemi, z wyjtkiem armii na teatrze wojny

woskiej.

* Ob. Dodatki Nr. 10.
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rze prezydyalnem. Pó Wiednia ucieko, Bóg wie dokd —
taki maj strach przed Kroatami Jelaczyca ^ Wczoraj

cay dzie alarmowali miasto, mówic, ze Jelaczycz za-

czyna atakowa miasto. Wszystko bajki. Stoi pod górami,

jak si jedzie do Badenia, przy Hetzendorf, etc.

Wczoraj wybrany zostaem jednogonie przez akla-

macy prezesem Sejmu ^. Ostronoci ku obronie miasta

jak najwiksze — wszystko po wojennemu; Gemeinderath

i komenda Gwardyi Narodowej upowanione do wszyst-

kiego, coby do obrony miasta potrzebnem byo. — Lohner

od Cesarza nie powróci i nie sycha nawet, co tam uzy-

ska. Wysano wczoraj wieczorem deputacy z Sejmu

1 Ob. str. 38, przyp. 2.

^ Na kocu posiedzenia 11 padziernika Smolka, jako prze-

wodniczcy I wiceprezydent, zapowiedzia na dzie nastpny wybór
prezydyum, poniewa 12-go upyn regulaminowy miesiczny okres

dotychczasowego prezydyum. Paul da odroczenia wyboru na po-

mylniejsz chwil, poczem Adam Potocki (ob. niej Nr. 58)

postawi wniosek, eby Smolk natychmiast wybra prezydentem.

Gdy go wybrano przez aklamacy, Smolka przemówi: »Jakkolwiek

ceni sobie wielce t manifestacy (diese Aeusserung), nie mog
przyj wyboru, poniewa pragn zachowa wszelkie obowizujce
formalnoci, eby przypadkiem nie powstay jakie wtpliwoci co

do legalnoci naszych uchwa«. Na to zabra gos Pillersdorf, uza-

sadniajc legalno wyboru jednomylnoci caej Izby, poczem
Smolka powtórnie przemówi: »Dzikuj Panom za zaufanie, którem

mnie obdarzacie i bd si stara sprosta mu wedle si. Moi Pano-

wie! Jelim zawini kiedy jak niewaciwoci, a zwaszcza nie-

sprawiedliwoci wzgldem kogokolwiek, przypiszcie to brakowi do-

wiadczenia; jestem czowiekiem i mog si myli; bdcie jednak

przekonani, e nie bybym zdolny naduy w taki sposób pooo-
nego we mnie zaufania, iby wiadomie i rozmylnie popeni jak
niewaciwo (Unzukommlichkeit) albo niesprawiedliwo*. Ode-

zway si nieustajce oklaski, a Potocki zada, eby jednomyl-
no uchway zapisano w protokole {Verhandl. d. óst. Reichst. III.

95—96). Po drugiem przemówieniu mona byo sdzi, e Smolka
przyj wybór, on jednak nastpne posiedzenie zagai jako wice-

prezydent.
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(z 10-u czonków — z Galicyi Borkowski) do Cesarza*

który teraz musi by w Bernie lub Oomucu. Nikogc

z miasta nie puszczaj, kto nie ma certyfikatu komendy

Gwardyi Narodowej. Most przez Dunaj zniesiony, a brzegi

mocno obsadzone, albowiem sycha, e z Czech wojsko

nadchodzi i z Galicyi. Czesi prawie wszyscy uciekli, a po-

jednawszy si w Pradze z Niemcami, przeciwko tutejszemu

ruchowi si owiadczaj*.
Wielk mam bied wstrzymania panów posów, któ

rzy si porozbiegaj. Urlopów nie daj, lecz uciekaj i tak.

Niezastraszona stoi na miejscu deputacya polska — tylko

chopi stchórzyli; nie pojmuj, za co si tak ba mona
Reczaja * (przez Cesarza mianowanego ministra - pre

zydenta wgierskiego) zapano. Siedzi na Auli uwiziony.

Z Auerspergiem * cigle parlamentujemy. Wanie pisze,

e si z Belwederu na mil od miasta cofnie i ju si co-

fn, co na ten moment przynajmniej bardzo dobrze, albo-

wiem cigle byy mae utarczki z wojskiem i zabójstwa.

Pisa te, wstawiajc si za Keczajem, ihn unter den

Schut^ des Reichstags stellend^. Od Wgrów mao co

sycha; zdaje si, e granic przekroczy nie chc, bojc
si aby im wojsko regularne, zetknwszy si z Auersper-

giem lub Jelaczyczem, nie odpado. Lud da od Sejmu,

^ Do deputacyi tej zostali wybrani 11 padziernika: z Gali-

cyi Leszek Borkowski, z Czech Skoda, z Moraw Feifalik, z Dolnej

Austryi Schmitt, z Górnej Austryi Teitler, ze Styryi Thinnfeld,

z Tyrolu Clementi, z Nadbrzea Madonizza, z Illiryi Kautschitsch,

z Dalmacyi Radmilli.

* Por. Helfert, Erlebnisse und Erinnerungen (Die Kultur 1901,

str. 176 nn.).

3 Ob. str. 67, przyp. 2. — Recsey przyby wanie z JPesztu do

Wiednia 6 padz. i pojmany przez Legi akademick, zosta uwi-
ziony w Auli.

* Por. wyej str. 73, przyp. 1.

* »Oddajc go pod opiek Sejmu*.
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aby Landsturm ^ wezwa i Wgrów powoa, czego uczy-

ni nie moemy ze stanowiska ustawodawczego, na któ-

rem stoimy. Upowanilimy jednak den Gemeinderath und
Plats G. Comando ^, aby zrobi co mu si dobrem zdaje.

Udalimy si do Auersperga, aby jako Komenderujcy
Austryi Jelaczycowi nakaza, aby si cofn aus Deutsch-

ósterreichischem Gehiete ^, a natenczas zakae si Wgrom
wkroczenia. Jabym si zaoy, e Moskale wkrocz do

Krakowa i Cesarzowi na pomoc przyjd, gdyby rzecz

prdko uoon nie zostaa.

Me wiem, czy ten list odbierzesz, gdy by moe,
e poczty zatrzymuj.

Gdyby tylko odgos tutejszych wypadków nie wywo-
a burz i nieszczcie u nas w kraju? — Zdaje mi si,

e si wszystko jeszcze dobrze skoczy, albowiem mam
takie przeczucie, bdc tak spokojnym jak nigdy, a wcale

co si tyczy wasnej osoby, a nawet o Was.

Sejm nakaza dzi: alle waffenfdhige Mdnner in

Wien mussen sogleich unter Waffen treten^.

^ »Pospolite ruszenie*.

• »Rad miejsk i jeneraln komend placu «.

3 »z niemiecko - austiyackiego terytoryum* — w przeciwsta-

wieniu do terytoryum wgierskiego.
* »powoanie pod bro wszystkich mczyzn zdolnych do no-

szenia broni* (w Wiedniu). Uchwaa ta zapada przeciw opozycyi

Adama Potockiego, który z siln argumentacy dowodzi, e Sejm

ustawodawczy, stojc na stray swobód, powinien uycza wszel-

kiego poparcia Gwardyi Narodowej, powoanej do obrony swobód

konstytucyjnych, ale nie godzi mu si uywa przymusu wzgldem
obywateli, których przekonania polityczne mog by w sprzecznoci

z dnociami, zamanifestowanemi w przygotowujcej si obronie

m. Wiednia.

OZIfNNIK Ffl. SMOLKI.
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46. Wiede, 13 padziernika 1848.

Z przyczyn, które wyczytasz ze stenograficznych pro-

tokoów, obstawaem, aby, pomimo wyboru przez aklama-

cy na mnie padego, formalny wybór by zrobiony, który

zatem wczoraj by przedsiwzity i znowu pad na mnie ^

Jestem teraz zatem, najformalniejszym prezydentem Sejmu

i prosz w adresowaniu listów w tym wzgldzie mi nie

uchybi.

Nie uwierzysz jakich scen czowiek wiadkiem by
musi. Jestem jednak ju tak na wszystko wyhartowany,

e mnie nic nie miesza. Tak n. p. przyniós lud wczoraj

okropnie przez onierzy zamordowanego czowieka, chcc
go zanie do sali sejmowej. Ledwie e si tych uspokoio^

przychodzi do mnie do biura prezydyalnego Lubomirski^

* Od wjboru, dokonanego 11 padziernika przez aklamacye,

na wniosek Adama Potockiego (ob. wyej str. 79, przyp. 2) uwaano
Smolk za prezydenta. On jednak przewodniczy na nastpnem po-

siedzeniu (t2-go) jako wiceprezydent i zarzdzi wieczorem wybór

prezydenta przez gosowanie kartkami, motywujc to, jak nastpuje:

»Musz, Panowie, powróci do przedmiotu, wczoraj przezemnie po-

ruszonego, mianowicie, e dzi koczy si okres, na którego prze-

cig wybrano obecne prezydyum. Wnosz zatem i prosz Panów,

ebycie tego wyboru dokonali wedug wszelkich obowizujcych
form. Nie wiemy, co nam najblisza przyszo przyniesie, i musimy
wedug monoci unika wszystkiego, coby mogo obudzi wtpli-

woci co do legalnoci naszych uchwa. Znane s z historyi przy-

kady, e kwestyonowano legalno uchwa z tego powodu, i za-

pady pod nielegalnie wybranem prezydyum. Nie naraajmy si na

takie niebezpieczestwo z powodu tej bahej formalnoci . . . Wybór,

tak dla mnie pochlebny, dokonany przez aklamacy, mógbym tylko

w takim razie przyj, jeeliby pad na mnie wedug wszelkich

przepisanych form«. Przystpiono do gosowania kartkami: na 200

gosujcych Smolka otrzyma 186 gosów, Lasser 9, Pillersdorff 4.

Hagenauer 1 gos {Yerhandl. des ósterr. Reichst. III. 120, 122).

* Jerzy ks. Lub o m i r s ki, I ordynat przeworski (ur. 1817.

um. 1872), od marca 1848 wielce czynny w yciu politycznem, przy-
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i w napadzie szalestwa chce si zastrzeli; nie trafi si;

kula przesza w sufit, on w szalestwie do okna. Boryka-

em si z nim z kwadrans, nim mu rady daem. Biedak

dosta pomieszania zmysów — dzi cokolwiek spokojniej-

szy, lecz nikogo nie poznaje. Wtem rozniosa si wiado-

mo, e kto wpad do mnie i mnie zastrzeli; musiaem
zaraz i do Izby i sprostowa w przytomnoci caej pu-

blicznoci. Ju drugi raz trafia mnie, e bezporednio po

rakich okropnych scenach, jak mier Latoura i wypadek
z Lubomirskim (10 minut po tych wypadkach) musiaem
prezydowa. Wszyscy si dziwi, e tak spokojnym by
mog. Ktoby mnie nie zna, mylaby e mam serce jak

kamie, a to wanie przeciwnie, sam nie wiem jak to

tlomaczy.

Dzi idzie 3-a deputacya do Cesarza, aby zwoa kon-

gres ludów austryackich, to jest aby zwoa do Wiednia

wysanników pastw wgierskich i woskich, któreby (sic)

wódca deputacyi, która udaa si do Cesarza z (uoon przez Smolk,
Ziemiakowskieg-o i Heferna) »petycva z 18 marca* (ob. wyej str. 14

p. 1) jeden z najczynniejszyci uczestników praskiego kongresu so-

wiaskiego, pose z acuta, po wypadku tu opisanym zoy man-
dat z powodu cioroby, z której wprawdzie podwign si wkrótce,

Tia danie lekarzy jednak musia na czas pewien powstrzyma si
od udziau w yciu pubicznem. Powróci do niego w r. 1861, wy-
brany posem na sejm galicyjski i mianowany dziedzicznym czon-

kiem Izby Panów. U schyku ^^ia zasuy si szczególnie zabie-

gami okoo przeksztacenia krakowskiego Towarzystwa Naukowego
na Akademi Umiejtnoci, co za jego gównie dzieo poczyta na-

ley. Sowianofil, nie bez pewnego marzycielskiego pokroju, gorcy
szermierz idei cisego sojuszu katolickich (austryackich) Sowian,
nie móg przebole sytuacyi, wytworzonej wiedeskimi wypadkami
w padzierniku 1848, gdy przyjaciele jego Czesi usunli si z wie-

deskiego Sejmu, a Kroaci pod wodz Jelaczyca stali si narz-
dziem reakcyi. O wypadku tu opisanym ob. (wedug opowiada
Smolki) Widmann, Franciszek Smolka str. 426 nn; tame str. 956

list Lubomirskiego do Smolki, pisany w kilka tygodni po wy-
padku, podczas kuracyi w Grefenbergu.
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W Wiedniu za porednictwem Sejmu, rzeczy do porzdku
przyprowadzi mogy *.

Nie gocie o Lubomirskim, aby si jego rodzice*

przypadkiem nie dowiedzieli.

Dzi po raz pierwszy od czasu perraanencyi, posze-

dem po obiedzie na pó godziny na Glassy^ i widziaem
tam bramy piknie obsadzone dziaami, Sandkórbe etc.

jak przed obleniem.

Wgry byli dzi u nas z deputacy i zapewne dzi
wieczorem albo jutro bd si ju bi z Jelaczycem. Wra-
cajc do Sejmu (V24-ej po poudniu) sysz, e Jelaczycz

przysa parlamentarza. Pójd zaraz do Nieustajcego Wy-
dziau* aby si dowiedzie. Jestem bardzo wan figur,

wydaj posom zagranicznym i rozmaitym osobom certy-

* Wniosek w tej sprawie postawi na posiedzeniu 12 padzier-

nika Borrosch, po odczytaniu adresu Sejmu wgierskiego do Sejmu
wiedeskiego z 10-go {Yerhandl. des ost. Reichs. III. 117) oraz ma-
nifest cesarza Ferdynanda dd. Herzogenburg 8 padz. 1848 (tame
118). Po krótkiej dyskusyi uchwalono wniosek (tame 121—124) i po-

lecono osobnej komisyi, zoonej z delegatów wszystkici sekcyi,

opracowanie nowego adresu do Cesarza w sprawie zwoania kon-

gresu. Na nastpnem posiedzeniu (13-go) ucliwalono na wniosek tej

komisyi tekst rzeczonego adresu (tame 136) i upowaniono prezy-

denta do wyznaczenia deputacyi. Smolka, w porozumieniu z wy-
branymi na tem samem posiedzeniu wiceprezydentami (Brestel, Pil-

lersdorff), powoa do niej Fischera, Hagenauera, Herziga, bisk.

Wierzchlejskiego i Szymona bar. Turco (tame 141). Ob. Dodatki
Nr. 10.

2 Henryk ks. Lubomirski (ur. 1777, um. 1850), w r. 1812

prefekt departamentu krakowskiego, czynny niegdy szczególnie

w sprawach politycznych lat 1812—1813, zaoyciel Muzeum ks. Lu-

bomirskich, poczonego z Zakadem Ossoliskich. — Teresa z ks.

Czartoryskich ks. Luborairska (ur. 1785, um. 1868).

•^ Glacis, way i fosy, fortyfikacye, które do r. 1857 otaczay

wiedeskie ródmiecie, na obszarze, zajtym obecnie przez Blng-

strasse i Frania - Josefs - Quai. — Sandkórbe — kosze wypenione
piaskiem.

^ Ob. wyej str. 71, przyp. 1 i str. 75, przyp. 2.
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fikaty zur freien Passierting w miecie i Enthehung vom
Gardedienste ^

Dostaj listy od nieznanych mi osób, które mi si

radz, czy maj zosta w miecie lub wyjecha. Radz
wszystkim, aby zostali, albowiem sdz istotnie, e tu

w miecie, osobliwie in der innem Stadt^, jest bardzo

bezpiecznie. Bdcie tylko spokojne, tak jak sam jestem.

47. Wiede, 14 padziernika 1848.

...Druga deputacya wzgldem zwoania Kongresu

pojechaa dzi w nocy. Wanie sysz, e pierwsza po-

wrócia od Cesarza ^ z wiadomociami nie najlepszemi. Od
6-go zaczwszy, sklepy zamknite; wida tylko uzbrojo-

nych ludzi na ulicy. Kto móg — uciek. Jak to| dobrze,

e teraz Ciebie tu niema z dziemi; przeczuwaem zawsze,

e jeszcze bd awantury. Wzgldem mnie, moesz by
najspokojniejsza: jestem moe najbezpieczniejsz figur

w Wiedniu. 'Nazywaj mnie dyktatorem, cho niesusznie,

albowiem wanie nadzwyczajnie uwaamy, by Sejm w ni-

czem granic powoania swego nie przekroczy.

Bd uwaa, aby codzie pisa, gdyby jednak listy

nie przyszy, — to poczta przerwana, co atwo sta si

moe, gdy Wgry nadcigaj z jednej a Windischgratz *

* »do swobodnego przechadzania si« — »uwolnienie od suby
w Gwardyi Narodowej*.

' »w ródmieciu «.

8 Tj. deputacya wysana 11 padziernika, ob. wyej str. 80,

przyp. 1. Z ni miaa poczy si w Oomucu druga deputacya

(w sprawie Kongresu), o czem do niej teegrafowano. Widocznie te-

legi-am nie doszed na czas abo te go nie dorczono naumylnie.

Sprawozdanie pierwszej deputacyi zoono Sejmowi na posiedzeniu

14-go, ob. Verhandl, d. óst. Beickst III. 144.

* Ob. str. 78, przyp. 1.
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Z drugiej strony. Bardzo zatem by moe, e si pod Wie-

dniem bi bd. e na adne niebezpieczestwo wysta-

wiony nie jestem, pojmiesz std, e cigle jestem na po-

siedzeniu lub w prezydyalnem biurze. Dostaj cigle mnó-

stwo listów w prywatnych interesach; kady pojmie, e
ani na moment o prywatnych interesach myle nie mog.

auj bardzo, e sobie wikszego i porzdniejszego

pomieszkania nie wziem, gdy jako nie przystoi dla 1-ej

figury w Wiedniu (za co teraz prezydenta Sejmu uwaaj)
mieszka w tak lichem pomieszkaniu. Z drugiej strony je-

dnak trudnobym móg wicej zapaci za pomieszkanie,

zwaszcza gdy moe wiksza droyzna w expektatywie,

jeeli wojsko Wiede otoczy.

Pierwszym wiceprezydentem zosta Brestel — drugim

Pillersdorf ^, a to najbardziej ze wzgldu, e na odezwy

posów czeskich, którzy uciekli, by si zjecha do Berna

na 20 b. m. su einer Besprechung^, bardzo energiczn

protestacy zaproponowa, któr Sejm przyj; bdzie ona

we wszystkich gazetach i plakatami ogaszan, które jak

dostan, — zacz.
Po 16-ym pol Ci poow swoich dietow za padzier-

nik, po odtrceniu 10 fi., które Ci Legade odda ma, a za-

tem 90 fi. mk. Mówi, e wojsko apie pienidze, o czem
jednak wtpi. Grdyby istotnie tak byo, to bd czeka na

stosowniejsz por. Z Aleksandrem ' mao co mówiem, nie

wiem nawet, kiedy pojecha, w tem zawieruszeniu.

. . . Zawiesiem posiedzenie tylko, aby mona obiad

zje. Potem znowu dalej.

^ Ob. wyej str. 84, przyp. 1.

2 »dla naradzenia si«. — By to waciwie agodny protest

czeskici posów przeciw legalnoci obrad Sejmu od 6 padziernika

poczwszy, który na posiedzeniu 13-go wywoa wielkie oburzenie.

Ob. Verhandl. des ósterr. Reichst. III. 127; por. Helfert, Erlebni-

und Erinnerungen (Die Kultur 1901, str. 2 nn.).

» Szedler, ob. str. 23, przyp. 6 i str. 64, 65.
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48. Wiede, 16 padziernika 1848.

Me potrzebuj zapewnia, e najszczliwszym bym
bylj gdybym Ciebie i dzieci mia obok siebie; jednak nie

mog na to zezwoli, eby teraz przyjechaa. Sam przy-

jazd jest teraz niebezpieczny, a ci, którzy tymi dniami

przyjedaj, z niebezpieczestwem niemaem przebija si

musz przez wojsko ze wszystkich stron, a osobliwie od

Berna i Oomuca nadcigajce. A przytem i w miecie

samem niekoniecznie bezpiecznie by byo dla kobiety, na

wypadek, gdyby rzeczy do gwatownego rozstrzygnienia

przyszy, czego si jednak nie spodziewam. Za kilka dni

tak wszystko musi si rozstrzygn, a mogaby wanie
nadjecha w momencie najwikszego niebezpieczestwa, —
moeby Ci nawet nie pucili do miasta. Bd zatem spo-

kojn, moja droga, ja jestem bezpieczniejszy jak kto-

kolwiek.

Posalimy dzi znowu deputowanego do Cesarza

i Wessenberga z pismem od Krausa, aby koniecznie jak-

najprdzej Cesarz si przyczyni do zaatwienia tego ba-

amuctwa. Od deputacyi 5-iu, która wysana bya do Ce-

sarza w celu zwoania Kongresu nie mamy jeszcze wia-

domoci pomylnego skutku ^

^ Posiedzenie 16 padziernika rozpoczo si dopiero o godz.

472 popoudniu; przez cay dzie od rana obradoway sekcye sejmowe

nad prawami zasadniczemi (ob. wyej str. 57, 59), co postanowiono

umylnie, aby zaznaczy, e Sejm, mimo gronego pooenia, nie

uciyla si od swego gównego, waciwego zadania, jeli za zaj-

muje si sprawami, poza zakres tego zadania wykraczajcemi, czyni

to jedynie pod naciskiem okolicznoci, w interesie swobód konsty-

tucyjnych i dziedzicznego Tronu. List ten pisany zatem w cigu
dnia, przed posiedzeniem Sejmu, gdy wobec braku wiadomoci od

deputacyi, wysanej do Cesarza, minister Krauss wyprawi pismo

do Dworu (an das Hoflager Seiner Majestat)^ z którem sekretarz

Sejmu Wiser, z polecenia prezydyum, odjectia osobnym pocigiem
do Oomuca. Po jego wyjedzie dopiero nadesza depesza od de-
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Sycha, e Wgry skrewili, nie idc Wiedniowi na

pomoc. Zawsze mi si podejrzanem wydawao, e ich je-

szcze niema. Sdziem, e si boj, aby im regularne woj-

sko nie odpado — i zdaje si, e co takiego by musi.

Ta okoliczno jest dlatego dla Wiednia niebezpieczna,

albowiem, jeeli si Wiedeczycy zobacz opuszczonymi

od Wgrów, wcieka si bd, a przecie si wojsku, które

Wiede otacza, nie poddadz. Wszystko to w radzie nie-

których czonków Izby z Krausem wyoono dokadnie

Cesarzowi i Wessenbergowi, a spodziewam si, e przecie

zaradzi zechc.

Cieszy mnie, e i Ty jeste tego zdania abym mini-

steryum nie przyj K Nie chciaem adnym sposobem

przyj (jak Ci ju pisaem), wtedy kiedy kombinacya by-

aby wypada bardzo liberalnie, a có teraz dopiero, gdzie

jak si zdaje. Cesarz bardzo liberalnego ministeryum nie

potwierdzi. Dzi mnie znowu mczyli, abym przyj —
nie chc jednak pod adnym warunkiem.

Mam wielk bied, aby posów utrzyma na miejscu ^.

Imponuje im, jak widz, e jestem zupenie spokojny i nie-

zamieszany.

putacyi, z doniesieniem o audyencyi u Cesarza, odbytej 15 padzier-

nika o 6V2 wieczorem. Cesarz objawi Sejmowi najzupeniejsze uzna-

nie za jego usiowania okoo »powszecinego dobra wszystkie li

ludów austryjackiego Cesarstw a«, i okoo ^zapobieenia

grocej anarchii «, zapewniajc, e »uyje wszelkici rodków, aby

przywróci nieodzowny spokój i bezpieczestwo w stolicy i wytwo-

rzy pewne rkojmie dla dalszycti, bez adnyci przeszkód obrad

Sejmu«. Bya to odpowied na prob zwoania wiadomego Kon-

gresu ludów do Wiednia; w rzeczy samej nieprzychylna dla poru-

szonej sprawy, nieobojtna jednak jako uznanie legalnej dziaalno-

ci Sejmu, co nabierao znaczenia wobec stanowiska, zajtego przez

czeskich posów, por. str. 79, przyp. 2, str. 86, przyp. 2. Ob. Ver-

handlungen des ósterr. ReicJtstages III. 168.

* Por. wyej str. 71.

• Por. przemow Smolki na posiedzeniu Sejmu 14 padzier-

nika, Yerhandl. etc. III, 154.
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Wanie sysz, e si Jelaciicli cofa — moe wsku-

tek naszej przedwczorajszej odpowiedzi ^ Byby to krok

nierwszy do zaatwienia tyci trudnoci.

49. Wiede, 17 padziernika 1848.

Teraniejszy komendant Gwardyi Wiednia i okolic,

jest ten sam Messenhauser *, który we Lwowie 2I-go marca

na ratuszu, jako oficer od Deutschmeister , zasiada.

Trudno bdzie wstrzyma, aby nie przyszo do po-

tyczki z Jelaciiciem, zwaszcza, gdy Wgry przecie nad-

cigaj, jak z plakatu zobaczysz. Ja uwierz, a ich zo-

bacz, albowiem sycha byo ju ze sze razy, e ju s
pod Wiedniem. Jeeli Cesarz nie wda si prdko i ener-

gicznie — moe przyj do krwawego boju, bo wojsko nie

1 Na posiedzeniu 14 padziernika odczytano not wspólnie pod-

pisan przez Jelaczyca (ob. str. 38, przyp. 2) i Auersperga, na któr
uchwalono odpowied wedug wniosku Wydziau Nieustajcego;

w dyskusyi nad tym przedmiotem mia znaczc mow Adam Po-

tocki, ob. Yerhandlungen etc. III. 148—154.

"^ Wacaw Messeniauser, ur. 1813, porucznik rekrutowa-

nego w Wiedniu puku Deutschmeister, w marcu 1848, bdc w lwow-

skim garnizonie, wszed do komitetu, organizujcego Gwardy Na-

rodow, za co ukarany aresztem i przeniesiony do Wiednia, wyst-
pi z wojska. Mianowany przez ministerj^um spraw wewntrznych
12 padziernika tymczasowym komendantem Gwardyi Narodowej

wiedeskiej, bral na seryo powierzone sobie zadanie i stara si
wprowadzi cis dyscyplin wojskow. Podczas oblenia Wiednia

przez Windischgratza odznaczy si niestrudzon energi; po zaj-

ciu przedmie przez Windischgratza kapitulowa, a gdy bój wszcz
si na nowo (na wie o odsieczy wgierskiej) zoy komend, lecz

obj j napowrót na usilne nalegania oficerów Gwardyi. Po zaj-
ciu Wiednia pozosta w miecie, cho mia uatwion ucieczk; sam
stawi si 6 listopada przed komendantem miasta; rozstrzelany 16

listopada (ob. niej Nr. 65, 69). By autorem kilku fachowych pism

wojskowych i licznych utworów beletrystycznych.
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usucha nikogo, jak tylko Cesarza, lecz biedny Cesarz

otoczony niestety samymi wojskowymi i ludmi, którzy,

jak si zdaje, chc doprowadzi rzeczy do rozstrzygnienia

na polu bitwy. Jakkolwiek wypadnie. Tronowi najgorzej si
przysu, albowiem gdzie podobiestwo rzdzenia na
dugo, gdzie lud wojsko za wroga i nieprzyjaciela uwaa.
Upynie wiele krwi, a nie zaradzi si radykalnie. Daj Boe
by przyszo do takiego zaatwienia, gdzie lud by widzia

swe prawa zabezpieczone.

Znowu Izba posya deputowanych do Cesarza ^ Ko-
cz bo poczta odchodzi.

^ Na wniosek Wydziau Nieustajcego postanowiono ll-gn na
rannem posiedzeniu wysa nowy adres do Cesarza, w odpowiedzi

na jeg-o owiadczenie dane deputacyi sejmowej (w sprawie »Kon-

gresu ludów«) 15-go wieczorem (ob. wyej str. 87, przyp, 1). Adres

ten mia na celu zaznaczy: 1) e Sejm obraduje bez adnych prze-

szkód, poniewa 2) w Wiedniu panuje spokój i bezpieczestwo, 3)

ale spokojowi i bezpieczestwu grozi nagromadzenie wojsk pod

Wiedniem, o których odwoanie zatem Sejm prosi, niemniej jak o za-

przysienie armii na konstytucy. Opracowanie adresu powierzono

Wydziaowi Nieustajcemu. Na wieczornem posiedzeniu Wydzia
Nieustajcy nie przedoy powierzonego sobie elaboratu, ale owiad-
czji, e podczas dyskusyi nad nim wyonia si kwestya procama-
cyi do ludów austryjackich, którby równoczenie z wysaniem adresu

ogoszono i do adresu doczono. Wedug sprawozdania Wydziau,
proklamacya miaa wyjani, jakie jest obecnie pooenie w Wie-

dniu i odeprze rozpowszechniane w prowincyach mniemanie, jakoby

Sejm nielegalnie obradowa. Gdy jednak poruszono myl proklama-

cyi, wywizaa si wana debata, jedna z najbardziej zasadniczych

w historyi Sejmu, poniewa radykalne elementa domagay si takiej

stylizacyi, któraby mniej lub wicej dya do zrewolucyonizowania

prowincyi, wzywajc ludy pod bro do obrony zagroonych swobód.

Debata ta trwaa, z przerwami, przez trzy nastpne dni, ob. Nr. 50,

.52. Myl proklamacyi sejmowej do ludów austryjackich, której przy

uchwalaniu adresu na rannem posiedzeniu nikt zgoa nie porusza,

powstaa niezawodnie pod wraeniem cesarskiego manifestu An
meine Vdlker z poprzedniego dnia (16 pad.), którego osnowa

w cigu tego dnia dosza do wiadomoci Wydziau Nieustajcego,
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50. Wiede, 18 padziernika 1848.

Pewnie nie pamitasz, e to dzi 11 lat jak si To-

bie owiadczyem — widzisz, a ja nie zapomniaem wród
gwaru i huku dzia.

Strzelano dzi przy St. Marxer Linie ze 30 razy

z dzia, lecz, jak sysz, bez wielkiej szkody. Kroaci nie

dopuszczali wysunicia pó bateryi i ufortyfikowania teje.

Windischgratz nadciga ^, a o Wgrach nic nie sycha.
Wczoraj przysza petycya kobiet do Sejmu o zwo-

anie des Landsturms ^. Sejm si w to nie wda. Wydana
bdzie ze strony Sejmu proklamacya do Ludów i odezwa

do Cesarza^. Wtpi jednak, by Dwór polityk, na któr
si puci, zmieni chcia. Zdaje si, e zdecydowany jest

(to jest Dwór — nie Cesarz, albowiem Cesarz zapewne

cho o nim ani w jego sprawozdaniu, ani w caej debacie nad tym
przedmiotem nie wspomniano, ignorujc g-o zupenie. Ten manifest

z 16 padziernika (Smets, Das Jalir 1848 — Gesciictite der Wiener

Revolution II. 622) zapowiada ostre rodki militarne przeciw »zbun-

towanej« stoicy, ukaranie morderców Latoura (i Lamberga), a ró-

wnoczenie z nim wyszo odrczne pismo cesarskie, oddajce pod

dowództwo Windiscigratza wszystkie siy zbrojne z wyjtkiem armii

Radetzky'ego na woskim teatrze wojny. Ob. wyej str. 78, przyp. 1,

oraz niej Nr. 53 i 54. Pomidzy dwoma manifestami, reakcyjnym

z 16-go i znamionujcym zwrot z 19-go (Nr. 53) toczya si debata

nad sejmow prokamacy do Ludów, przerwana tyko 19-go, w wy-

czekiwaniu spodziewanego zwrotu.

1 Ob. wyej str. 85.

* »pospolitego ruszenia«, ob. Verhandl. des (isterr. Reichs.

III. 212.

3 Ob. wyej str. 90, przyp. 1 i niej Nr. 52. Adres do Cesarza

Yerhandlungen III. 225, pierwotny projekt proklamacyi tame. Nad
j)rojektem proklamacyi wywizaa si duga, zasadniczej natury dy-

skusya (wane przemówienia Adama Potockiego tame 226, 228,

Borrosclia 235, 236, Fedorowicza 237), poczem projekt proklamacyi

odesano do komisyi, zoonej z przedstawicieli prowincyi, po jednym
z kadej (z Galicyi Fedorowicz).
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mao co o tern wie, jak rzeczy stoj) rozstrzygn spraw
in armata ^ Nie zdaje mi si, e z wolnoci przyrzeczo-

nych co uj zechc i owszem sdz, e Cesarz na nowo
powie, e wszystko potwierdza. Zechc jednak Wiede-
czyków nieco poskromi, a to zawsze moe by powodem
do niemaego zaburzenia...

Mam bied teraz, e mi z Izby uciekaj przed woto*

waniem — tak, e ju kilka razy musiaem zasuspendo-

wa sesy.

61. Wiede, 19 padziernika 1848.

... Co si dzieje, zobaczysz mniej wicej z plakatów *.

Toczy si od dwóch dni debata wzgldem odesania je-

szcze jednego adresu do Cesarza i wydania proklamacyi

do ludów Austryi. Deputowani, prócz galicyjskich, którzy

jeszcze najlepiej wytrwaj, okropnie si boj, a jak przy-

chodzi do gosowania — uciekaj, — tak, e ju kilka

razy musielimy przerwa sesy, e nie byo dostatecznej

liczby.

Najnowsze nowiny, e Serbowie wpadli na noAVo do

Wgier i wzili Peterwardein i W^arasdin, tudzie e w po-

udniowej Francyi wywoano Henryka V królem. Nie r-
cz za prawd.

Z Wgrami nienajlepiej musi sta, kiedy si tak oci-

gaj; jednego dnia sycha e przychodz, a drugiego, e
nie przychodz. Ja w ich przybycie nie uwierz, a ich

nie zobacz. W przykre stawiaj Sejm pooenie, dajc,
aby Sejm Wgrów powoa. Ja za sdz, e gdyby byli

* Pisane — jak i poprzedni list Nr. 49 — niezawodnie pod

wraeniem manifestu cesarskiego z 16 padziernika.
^ W poprzednim, opuszczonym tu, prywatnej natury ustpie

wzmianka, e do listu doczono stenogramy i plakaty.
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mogli, byliby przyszli bez wezwania ze strony Sejmu, a nie

5nog — to nie przyjd, gdyby nawet Sejm ich woa.
Dzi posiedzenie na drug godzin zapowiedziane.

Nie wiem czyli si zbierze dostateczna liczba. Expedyuj
zatem ten list przed drug. Listy Twoje mnie dochodz,

cho cokolwiek póniej ...

Wiele posów podali dymisy: rozpisuj na ich miej-

sce nowe wybory.

Dziwne mi si wydaj te wszystkie rady, które z kraju

nam zasyaj, co w tym momencie robi, kiedy tu kada
godzina posta rzeczy zmienia i wszelkiego natenia wy-

maga, by w kadym momencie waciwe pooenie pozna.

Niechby te uznali, e my tu nie pimy i pewnie robimy,

co podug okolicznoci robi mona.
Ze strony wadzy egzekucyjnej frankfurckiej maj

przyjecha komisarze, urn eine Yermitilung herhei^ufilh-

ren *. Mówi, e ju tu s. Gemeinderath tutejszy chce

posa deputacy do Cesarza. Wida, e zmikli, uwaa-
jc, e Wiede si obroni nie moe, gdy go Wgry opu-

cili. Wiede ze wszystkich stron opuszczony, dugo nie

wytrzyma bez pomocy z zewntrz, wic podda si musi.

Idzie tylko o to, aby nie dano takich warunków, pod

* »w celu porednictwa «. Arcyksi Jan, jako Reichsverwe-

ser (sprawujcy — rzekomo — wadz naczeln w Rzeszy Niemiec-

kiej) wraz z ministerstwem Rzeszy (pod przewodnictwem Schmerlinga),

wysali w porozumieniu z niemieckim parlamentem w Frankfurcie,

13 padziernika dwóch komisarzy (Beichskommissdre) do Wiednia,

posów frankfurckiego parlamentu: Karola Welckera, badeskieg-o

tajnego radc i oldenburskiego pukownika Mosle'go. Komisarze wy-

dali dwie odezwy do Wiedeczyków i do krajów »niemiecko-austryac-

kici«, jedn 18-go z Passau, przed przekroczeniem austryackiej gra-

nicy, drug 21-go z Krems, skd — omijajc Wiede — udali si
do Oomuca, do cesarza Ferdynanda. Pierwsz odezw (jeszcze

z zapowiedzi przybycia do Wiednia), przesan prezydyum sejmo-

wemu w pewnej liczbie egzemplarzy, odczytano na posiedzeniu 21

padziernika {YerJiandlungen etc. III. 279).
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którymi lud uzbrojony, to poddanie si nie przyjby;
gdyby takich warunków pooono (sic) *, przyszoby do

oporu i krwawego boju. Wygldamy zatem rozwizania
tego dramatu, nie wiedzc wcale jak si skoczy *.

52. Wiede, 20 padziernika 1848,

Nic szczególnego nie mam donie, jak tylko, e
Wiede ju dobrze cernowano ^ i e ywnoci nie wpu-

szczaj, — tudzie, e wojsko Gwardy Narodow w oko-

licach Wiednia rozbraja. Przeciw tym czynom Sejm dzi
protestowa.

^ Koniec listu pisany widocznie w wielkim popiechu; drug-a

odezwa 1. c. 299.

' List pisany przed posiedzeniem sejmowem, które 19 padzier-

nika rozpoczo si o 2^U popoudniu a skoczyo si o 6^4 wieczo-

rem. W cigu caego posiedzenia nie byo mowy o »manifecie do

ludów Austryi«, którego redakcy powierzono osobnej komisy i (str.

91, przyp. 3). Na kocu posiedzenia Smolka zakomunikowa Izbie,

ze komisya jeszcze nie zdya wygotowa tego elaboratu, na co,

wedug stenogramu, odezway si oznaki zdziwienia « {Zeichen der

Vertounderung — ob. Verhandl. des osterr. Reichst. III. 257). Bor-

roscti usiowa w kilku sowaci usprawiedliwi t zwok, która nie

bya niczem innem, jak rozmylnym rodkiem taktycznym w trak-

towaniu tej draliwej sprawy, zwaszcza wobec pogosek o majcym
si ukaza nowym manifecie Cesarza do ludów monarciii. Do
tego przedmiotu odnosz si podobno aluzye w przedostatnim ust-
pie listu.

3 Na tem posiedzeniu uchwalono odezw do Auersperga, na-

czelnego dowódcy wojsk stojcych pod Wiedniem, eby nie utru-

dnia dowozu ywnoci do miasta. W dyskusyi nad tym przedmio-

tem (a mianowicie nad cofnitym nastpnie punktem wniosku Fe-

dorowicza, eby zapyta Auersperga, kto mu kaza oblega Wiede),
Stobnicki, b. major wojsk polskich, zwróci uwag, e wyraz Belu-

gerung (oblenie) jest niestosowny, a naley go zastpi wyrazem
Cernierung {Yerhandl. d. osterr. Reichst. III. 269).
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Sejm uchwali dzi adres do Cesarza i proklamacy
do Ludów ^ Wyjdzie dzi w druku i bdzie tomaczona we
M szystkich jzykach.

Wanie dochodzi nas wiadomo, e w Bernie Gvvar-

dya wojsko rozbroia.

(P. S.J. Wczoraj i dzi nie przysza poczta z Gali-

cyi. Wida, e wojsko zatrzymuje. Zaoylimy i przeciwko

temu protest.

53. Wiede, 21 padziernika 1848.

Permanencya trwa ju 16 dni. Moesz sobie wysta-

wi, co ja mam do czynienia, ais Leiter des Hauses ^

i którego kaden napastuje. Mam si jednak zupenie do-

brze. Rzeczy bior lepszy obrót, gdy mówi: y>Der Hof
fdngt an gelindere Saiten ansnsUmmen<.<i ^ — bo z pocztku

* Tekst adresu Verhandlungen etc. III. 225; tekst proklama-

cji wedug pierwotneg'o projektu Wydziau Nieustajcego (z 18-go

padziernika) tame 225, wedug projektu osobnej liomisyi, przed-

stawionego 20 padziernika, tame 272, w ostatecznej, na teme
posiedzeniu uchwalonej stylizacyi, tame 277. Uciwalono przesa
adres (z doczon proklamacy) do ministeryum, z wezwaniem, aby

go dorczono Cesarzowi. Na nastpnem posiedzeniu odczytano not
ministra Kraussa z zawiadomieniem, e bezzwocznie wysa adres

kuryerem do Oomuca.
2 »jako kierownik Izby«.

' »Dwór zaczyna uderza w agodniejsze struny*. Manifest

cesarski z 19 padziernika by wyranym dowodem tego zwrotu

(Smets, Das Jair ]848, Gesciicite der Wiener Revolution II. 623),

jak poprzedni manifest z 16 padziernika (ob. str. 90, przyp. 1) za-

powiedzi represyi i reakcyi. W manifecie z 19-go tytu cesarski

brzmi: Wir Ferdinand I. ko7istitutioneller Kaiser von Oesterreich,

Kónig von Ungarn etc. Zapewnia, pod sowem cesarskiem, utrzyma-

nie przyznanych swobód, powzitych przez Sejm i sankcyonowanych

uchwa i koczy : »Równie jest Nasz niewzruszon wol, eby roz-

poczte przez Sejm ustawodawczy dzieo konstytucyi postpowao
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bardzo grono si zachowywa. Przysza dzi proklamacya

cesarska z 19-go padziernika — do dobra. Komivsarze

Rzeszy Niemieckiej zapowiedzieli juz swój przyjazd ^ Izba

coraz mocniej stoi i wyjdzie niezawodnie z honorem z tej

historyi. Mam w tem zasug wielk, e gdyby nie ja,

byliby si panowie posowie rozbiegli, czego sobie kama-

rylla bardzo yczya, albowiem natenczas wszystko byoby
si w Wiedniu do góry nogami przewrócio i daoby po-

wód do wkroczenia si wojskow i Bóg wie co jeszcze.

Oburzajce jest, e ju 3-i dzie, jak niema poczty

z Gralicyi. Pewnie Windischgratz ^ zatrzymuje. Pójd za-

raz do Krausa, aby temu zaradzi. Wojsko Windischgratza

stoi ju am Spits\ mosty przez Dunaj zniesione, wszystko

do boju przygotowane. Jestem jednak pewny, e do boju

nie przyjdzie. Panowie dworscy powinni jednak si namy-

li, e im to na przyszo na dobre wyj nie moe.
Strasznie nas doj skadkami. Tak, dzi robimy

skadk fur die mittellose Yolkswehr in Wien^. Daem
20 fi. mk. Z tych powodów by moe, e Ci w listopadzie

100 fi. posa nie bd w stanie. Poszl co bd móg.
Me mog powiedzie, e o Was niespokojny jestem;

gniewa mnie jednak okropnie, e listy zatrzymuj, a wa-
ciwie e ju 3 dni poczty z Galicyi niema. Pan Win-

dischgratz bdzie musia si z tego tomaczy.
Przyznalimy dzi Tarnowowi osobnego posa.

(P. S.). Jestemy zawsze jeszcze heschlussfdhig *;

kosztuje jednak niema prac, aby 192 spdzi i w Wie-

dalej bez przeszkód i bez przerwy w si)Osób, odpowiadajcy zupe-

nemu równouprawnieniu wszystkich Naszych ludów, i po rychem
przedstawieniu do Mojej sankcyi do pomylnego koca byo dopro-

wadzone*.
* Ob. wyej str. 93, przyp. 1.

2 Ob. str. 78, przyp. 1.

' »dla ubogiej milicyi ludowej*.

* »w komplecie potrzebnym do powzicia leg'alnych uchwa*.
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ulu utrzyma. I z naszych ucieko niestety kilku; gazety

vV'am pewnie o tern donios.

54, Wiede, 22 padziernika 1848.

Dzi ju 4-ty dzie, jak nie mamy poczty z Galicyi.

1'ewnie i nasze listy zatrzymuj, a Ty biedna w obawie

bdziesz. Sycha, e poczt a koo Klosterneuburg przez

Dunaj przeprawi musz, e kolej pónocna prawie wsz-
dzie zniszczona i e z tej przyczyny poczty nie mamy.
Zdaje mnie si jednak, e prdzej przez wojsko z Czech

i Galicyi nadcigajce zatrzyman bdzie.

Jeeli z jakiego obwieszczenia wicej jak dwa egzem-

plarze dostaniesz, to 3-i egzemplarz schowaj dla Pawli-

kowskiego *, aby posa do mego obwodu wyborczego. Co

wicej bdzie — moesz da komu chcesz, a zatem: 1-y

egzemplarz dla Ciebie z obowizkiem udzielenia do czy-

tania innym — 2-gi dla Gowackiego^ — 3-ci dla okrgu
wyborczego lubaczowskiego. Coby wicej byo rozporzd
jak Ci si spodoba.

Bezporednio do mego okrgu wyborczego pisa nie

staje mi czasu; nawet nie wiem do kogobym pisa mia.

Posaem par razy obwieszczenia do dominium i do ma-

gistratu lubaczowskiego; yczybym sobie jednak, aby si
u Pawlikowskiego dowiedziaa, do kogobym w wypadku
nagej potrzeby do Lubaczowa pisa móg, albo raczej pod

jakim adresem obwieszczenia i plakaty do Lubaczowa po-

sa mog. Tegobym si podj, eby codzie poczt do

Lubaczowa posa wychodzce ciekawe obwieszczenia —
rozumie si bez dopaty pocztowego, bo jako odemnie.

Wskutek odpowiedzi Cesarza, danej dem Wiener Ge-

1 Ob. str. 18, przyp. 2.

• Ob. str. 3, przyp. 4.

DZIENNIK FR. SMOLKI
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meindera^ znowu rzeczy troch gorzej stoj. Mam jednak

nadziej, e si wszystko w drodze spokojnej zaatwi da.

Bya sesya do ^/s^-ej. Przerwaem do 4-ej godziny "^

poniewa wane, niebardzo zaspakajajce wiadomoci na-

deszy (to jest ogoszenie miasta Wiednia in Belageriings-

.zustand i Standrecht^ przez Windiscigratza). Posaem
natycimiast do permanenten Ausschuss, aby do 4-ej zre-

ferowa. Obowizaem wszystkicti pod odpowiedzialnoci.

* Radzie miejskiej. — Rada m. Wiednia wysaa do Oomuca
deputacy, której Cesarz nie przyj, a minister-prezydent Wessen-

berg odesa j szorstko do Windiscigriltza. Na rannera posiedzeniu

Sejmu 22-go zda o tem spraw Sciuselka, jako stay referent Wy-
dziau Nieustajceg'0 {Yerhaiidl. d. óst. Reichst. III. 307).

2 W stenogramie (tame 309) na kocu rannego posiedzenia

owiadczenie prezydenta, ze przerywa posiedzenie na godzin, od

VU do 272. Natycimiast jednak Smolka zabra znów gos i zapo-

wiedzia, e przerwa potrwa do 4-ej, na yczenie Wydziau Nieusta-

jcego, i w gorcem przemówieniu zawezwa posów, eby wiadomi
cicej na nici odpowiedzialnoci w tak wanej ciwili, wszyscy

stawili si na popoudniowe posiedzenie.

3 Stan oblenia i prawo dorane. Tekst odezwy Windisci-

gratza do Rady miejsliiej dd. Stammersdorf 22 padz., Yerhandlun-

gen etc. III. 310. Na wieczornem posiedzeniu, które Smolka zagai

dopiero o 5-ej, wniós Wydzia Nieustajcy, eby zarzdzenia Win-
dischgratza uzna za nieprawne, a to z nastpujcyci motywów:

1) poniewa przywrócenie spokoju i porzdku, o ileby by rzeczy-

wicie zagroony, przysuguje tylko prawidowym, konstytucyjnym

wadzom a wojsku wolno wkracza jedynie na ici rekwizycy; 2)

poniewa nie ustajce w Wiedniu podniecenie (Aufregung), pod-

trzymywane jest jedynie przez nagromadzone dokoa siy zbrojne,

jak to przez Sejm i Rad miejsk tylekro ju stwierdzono; 3) po-

niewa sowo cesarskie z 19 padz. znów dao rkojmi nienaruszo-

nego utrzymania uzyskanyci swobód, a w szczególnoci swobodnych

obrad Sejmu. Po krótkiej debacie uchwalono ten wniosek niemal

jednogonie, a zarazem postanowiono zakomunikowa przez kurye-

rów uchwa Wessenbergowi i Windischgratzowi i plakatami w mie-

cie ogosi {Yerhandlungen etc. III. 311—314). O niedoszym (na

tem posiedzeniu) wniosku wzgldem detronizacyi Cesarza i wygna-

nia dynastyi, ob. wedug opowiadania Smolki, Widmami 1. c. 490.
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aby wszyscy o 4-ej punktualnie przyszli. Ciekawy jestem

czy przyjd m beschlussfdhiger Ansahl^, — to jest: 192;

lecz moe ze samego strachu przyjd. Nie mog poj,
czego tu si ba.

55. Wiede, 23 padziernika 1848.

Pisz codzie. Nie wiem jednak, czyli moje listy od-

bierasz, albowiem i my ju 5-go dnia listów z Galicyi nie

mamy. Pisaem wczoraj przez Rutowskiego; — moe ten

list najprdzej dostaniesz. A Ty, moja biedna, w obawie

bdziesz, e si tu co zego stao. Dotychczas nic — jak

tylko, e Windischgratz Wiede w stanie oblenia oraz

prawo dorane — ogosi. Jestem pewny, e to wszystko

jeszcze dobrze zaatwionem bdzie. Bdcie tylko zupenie

spokojni, tak jak i ja jestem.

Wanie mówi, e si bij an der Nussdorfer Li-

nie — lecz sycha, e to takim sposobem si stao, e
dwie kompanie wojska przeszy, a tamte, co zostay, na

nich strzelali. Nie wiem czy caa historya prawdziwa

i istotnie o takie bagatele nawet si nie troszcz — to jest

jeeli mówi, e si gdzie bij. Przyjcie za wojska byaby
wana rzecz.

(P. S.). Uchwali dzi Sejm tych, którzy poczty za-

trzymuj, do najostrzejszej odpowiedzialnoci pocign.

56, Wiede, 24 padziernika 1848.

Bili si wczoraj przy Nussdorfer Linie, — lecz nie-

znacznie, chocia byo kilkadziesit wystrzaów z dzia, —
zabitych i rannych niewiele. Windischgratz zdaje si nie

1 »W komplecie wystarczajcym do powzicia uchwa «.

7*
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chcie zwaa na patent cesarski z 19-go m. b. i nawet

Krausowi * pisemnie nie odpowiada. Kaza rau wczoraj

przez kuryera (do niego, Windischgratza wysanego) po

wiedzie, e w Wiedniu adnej wadzy egzekucyjnej prócz

Wydziau miejskiego nie uznaje, e daje 24 godzin miastu

Bedenkseit *, po upynieniu musi si miasto bezwarunkowo

podda; dajc, by Kraus to kaza ogosi, czego za
Kraus uczyni nie cicia. da, aby opublikow^ano mani-

fest cesarski z dnia 16-go b. m. ' — równie i temu si

zadosy nie uczynio.

Doniesiono mi dzi, e w Florisdorf 3 deputowanych,

a midzy tymi i Koszowskiego * ju od 22-go wojsko za-

trzymuje i do Wiednia puci nie chce. Napisaem natych-

miast do Windischgratza energiczny protest przeciwko ta-

kiemu postpowaniu ^. Nie mamy jeszcze odpowiedzi z Oo-

* Ob. str. 55, przjp. 3. Z ministrów, urzdujcych od lipca,

Hornbostel i Bach ustpili po wypadkach 6 padziernika, Schwarzer

jeszcze przedtem, Latour nie y, Krauss pozostawa w Wiedniu,

minister - prezydent Wessenberg przebywa w Oomucu przy Ce-

sarzu. Obecno Kraussa w Wiedniu, jego komunikowanie si z Sej-

mem i z Cesarzem, jego czsta obecno na posiedzeniach Sejmu:

to — obok manifestu cesarskiego z 19 padziernika — by widomy
znak, e Cesarz uznaje legalno trwajcej dalej po 6-tym padzier-

nika sesyi sejmowej.

* »czas do namysu*.
* Midzy manifestami cesarskimi z 16-go i 19 padziernika

(str, 90, przyp. 1 i str. 95, przyp. 2) zachodzia jaskrawa sprzecz-

no. Sejm uwaa, e przez póniejszy manifest ipso facto skaso-

wany zosta wczeniejszy, który te rzeczywicie (chocia wydruko-

wany) nie by przesany i obwieszczony w prowincyach, natomiast

w licznych egzemplarzach przesany by wadzom wojskowym. Ja-

skrawa ilustracya postpowania ówczesnej »kamarylli«, otaczajcej

cesarza Ferdynanda.
* Ob. str. 49, przyp. 1.

* Verhandlungen des óst Reichst. III. 333. Na odezw Smolki

odpowiedzia Windischgratz, e musiaa zaj jaka pomyka i e
wszyscy panowie, którzy naleycie wyka si ze swego charakteru
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muca na posany tam protest przeciw wystpieniu Win-

dischgratza. Nie wiemy równie, co zrobia die Reichskom-

mission (Welker i Mosle) w Oomucu ^ Moe odbierzemy

dzi stamtd wiadomoci, jeli Windiscigratz przepuci —
zawsze jeszcze sdz, e si rzeczy w drodze ukadów za-

atwi dadz. Dzi ju 6-ty dzie, jak niema poczty z Ga-

licyi; eby przynajmniej listy std pisane przepuszczali,

bo Ty, biedna, bdziesz w obawie, nie wiedzc co si tu

dzieje, a my si zupenie dobrze mamy i wyjwszy kilku

tchórzów, zupenie spokojni jestemy. Gdyby nawet do

formalnego ataku Wiednia przyszo— to przecie znawcy
twierdz, e si Wiede i bez pomocy Wgrów obro-

ni moe.
Wanie przynosi parlamentarz drukowane ultimatum

Windischgratza; bardzo ostre — mniej wicej:

Ift. 1) Niederlegtmg diler Waffen.

2) Auflósung der akademischen Legion, Sperrung

der Aula.

3) Aufhoren aller Zeitungen ausser der Wiener

Zeitung.

4) Auflósung aller Cluhs und politischer Gesell-

schaften.

5) Stellung von 12 Geisseln aus der akademischen

Legion und der Chefs der Plats- Gard und sonst noch

besonders su beseichnenden Personen.

6) Bedenkseit von 48 Stunden vom Zeitpunkte der

Yerlautbarung dieses Ultimatums (jetst ist es 12 Uhr

Mitags den 24-ten Oktober und ist noch nicht veróffent-

licht). Widrigenfalls wird Waffengewalt angewendet.

posów sejmowych, bd przepuszczeni bez przeszkody. Smolka za-

komunikowa to na posiedzeniu 25 padziernika ( Yerhandl. III. 345).

W owiadczeniu Windiscligratza zawierao si implicite uznanie le-

galnoci sesyi sejmowej.

' Ob. str. 93, przyp. 1 i str. 96.
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7) Gegen Ueherreter dieser Yorschrift Standrecht

O Sejmie w tej proklamacyi nic nie mówi — nie

wtpi, e go szanowa bdzie. W Wydziale Nieustajcym

radz nad tern ultimatum. Wtpi, ebymy co dalej ro-

bi mogli. Ogosilimy jego postpowanie za nieprawne,

a egzekucyjnej wadzy, by wyrokowi temu poparcie na-

da — nie mamy. Spodziewamy si przed upynieniem

tych 48 godzin czego z Oomuca. Nie wiem co Gemein-

derath^ powie.

Id otwiera posiedzenie ^. Jeeli dzi komplet b-
dzie — to szczcie.

67. Wiede, 25 padziernika 1848 (w poudnie).

Odebraem dzi z Oomuca nastpujce rozporzdze-

nie cesarskie:

Wir Ferdinand I, konstitutioneller Kaiser von Óster-

reich, Konig von Ungarn etc. Die unserem Herzen so

schmerzlichen Ereignisse in der Hauptstadt der Monarchie

und die Fortdauer des anarchischen Zustands daselbst ha-

ben uns zur Wahrung des Thrones und des Gluckes Un-

1 »1) Wydanie wszelkiej broni. — 2) Rozwizanie Leg-ii aka-

demickiej, zamknicie Auli. — 3) Zawieszenie wszystkich dzienników

z wyjtkiem (urzdowej) Wiener Zeitung. — 4) Rozwizanie wszyst-

kich klubów i politycznych stowarzysze. — 5) Wydanie 12 zaka-

dników z Legii akademickiej, naczelników Gwardyi i innych osób,

które si osobno wyznaczy. — 6) Czas namysu 48 godzin od ogo-

szenia ultimatum (teraz jest 12 w poudnie 24 padziernika a jeszcze

nie jest obwieszczone) — po upywie tego czasu rozpocznie si

dziaanie zbrojne. — 7) Przeciw naruszajcym te rozporzdzenia

prawo dorane*. Oryginalny tekst ob. Yerhandl. des óst. Reichst.

III. 336.

' Rada miejska.

» Posiedzenie sejmowe zaczo si o 1-ej.
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serer Vólker in die traurige Notwendigkeit vers'etzt, die

offene Emporung durch die Gewalt der Waffen zu unter-

driicken, wie wir dieses in Unseren Manifesten vom 16 und

19 Oktober I. J. Unseren Yólkern verkiindiget haben.

Bei dem gestórten Zustande der gesetzlichen Ordnung

in der Hauptstadt und bei dem bevorstehenden Eintritte

militarischer Massregeln, ist fiir den Reichstag unmóglich

geworden, daselbst seine Beratungen fortzusetzen. Wir
finden Uns daher bewogen, anzuordnen/ dass der Reichs-

tag seine Sitzungen in Wien alsobald unterbreche, und

Wir berufen denselben auf den 15-ten November nach

der Stadt Kremsier, wo er in der Lag sein wird, sich

ungestórt und ununterbrochen seiner grossen Aufgabe der

Ausarbeitung einer den Interessen Unserer Staaten entspre-

chenden Yerfassung ausschliesslich widmen zu konnen.

Es werden demnach alle zum konstituirenden Reichs-

tage erwahlten Volksvertreter aufgefordert, sich bis zum
15-ten November in der Stadt Kremsier zuverlassig ein-

zufinden, um daselbst die unterbrochenen Beratungen in

Beziehung auf die Yerfassung fortzusetzen und solche mit

Beseitigung aller Nebenrucksichten in Balde einem ge-

deihlichen Ende zuzufiihren.

Wir versehen Uns, dass alle zum konstituirenden

Reichstage gewahlten Yertreter des Volkes, ihrer Pflich-

ten gegen das Yaterland eingedenk, sich angelegen sein

lassen werden, ptinktlich zur oben bestimmtem Zeit an

dem bezeichneten zeitweiligen Sitze des Reichstages zu

erscheinen, und sich daselbst ungesaumt mit der baldigen

Lósung der ihm gewordenen grossen Aufgabe ernstlich zu

beschaftigen *.

Olmtitz, den 22-ten Oktober 848.

Ferdinand.

Wessenherg.

^ »My Ferdynand I, konstytucyjny Cesarz Austryi, król W-
gier etc. Tak bolesne dla Naszego serca wypadki, jakie zaszy w sto-
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Teraz V2l^-©j- O 12-ej sesya. Musz zatem ten inte-

res referowa ^ Wraenie na publicznoci Wiednia bdzie

okropne. Wiede bdzie si uwaa za powicony. Zro

licy monarchii i nieustajcy tam stan anarchii zniewoliy Nas do

smutnej koniecznoci, dla zabezpieczenia Tronu i szczcia Naszych

ludów, jawny bunt stumi si zbrojn, jakemy to Naszym ludom

obwiecili w Naszych manifestach z 16 i 19 padziernika b. r.

»Wobec naruszenia porzdku prawnego w stolicy i majcych
niebawem nastpi wojskowych kroków, nie moe Sejm tame dalej

obradowa. Zniewala nas to zarzdzi, eby Sejm jak najrychlej

przerwa swe posiedzenia w Wiedniu i zwoujemy go na 15 listo-

pada do miasta Kromierzya, gdzie bdzie móg powici si wy-

cznie bez przeszkód i bez przerwy swemu wielkiemu zadaniu, po-

legajcemu na wypracowaniu konstytucyi, odpowiadajcej intesesom

Naszych pastw.
»Wzywa si zatem wszystkich do Sejmu ustawodawczego wy-

branych zastpców ludu, by na 15 listopada zjechali niezawodnie

do miasta Kromierzya, dla podjcia przerwanych obrad nad kon-

stytucy i doprowadzenia ich wkrótce do pomylnego koca, z po-

miniciem jakichkolwiek pobocznych wzgldów.
»Liczymy na to, e wszyscy zastpcy ludu, do Sejmu ustawo-

dawczego wybrani, pomni swych obowizków wzgldem ojczyzny,

nie omieszkaj stawi si punktualnie w oznaczonym powyej cza-

sie w wymienionej tymczasowej siedzibie Sejmu i zajm si bez-

zwocznie z waciw rzeczy powag powierzonem mu wielkiem za-

daniem «.

Tekst oryginalny tego reskryptu, zgodny zupenie z tekstem,

zamieszczonym w tym licie: Verhandl. d. osterr. Reichstages III.

351 — obok krótkiego pisma ministra - prezydenta Wessenberga do

prezydenta Sejmu (z tej samej daty), gdzie minister go prosi (mit

dem Ersuchen), by reskrypt cesarski jak najrychlej (alsobald) poda
do wiadomoci Izby, odbiór reskryptu stwierdzi, jeeliby za Sejm

ju przerwa posiedzenia, eby posów o rozporzdzeniu cesarskiem

zawiadomi.
* By widocznie zamiar, przed samem jeszcze posiedzeniem,

eby Smolka sam »referowa* t spraw w Izbie. Jeli tak byo, od-

stpiono od tego zamiaru w ostatniej chwili. Posiedzenie poudniowe
trwao chyba kilka minut (stenogram na jednej niespena stronicy

1. c. 345). Smolka zagai je sprawozdaniem o pertraktacyach z Win-
diechgratzem (str. 100, przyp. 5 i str. 105 przyp. 1), nadmieni ogólni-
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bimy wniosek, aby do Cesarza posa deputacy, aby to

rozporzdzenie cofn —- nadzieja jednak maa, zdaje si

albowiem, e Dwór zdecydowany jest w tym duciu rze-

czy do rozstrzygnienia doprowadzi.

Teraz do tego donosz, ze dzi w nocy w kierunku

ku wgierskiej granicy sycha byo mona kanonad i e
bya wielka bitwa midzy Wgrami i Jelaczyczem.

Windischgratz ma gówn kwater w Hetzendorf.

Wanie pojecha do niego Kraus z deputowanym Brest-

lem ^; moe jaki ukad im si uda.

Od Was ju 7-go dnia niema poczty.

Ciekawy jestem, czy nas Wiedeczyk! puszcz do

Kremsier. Na wszelki wypadek sdz, e po ogoszeniu

tego cesarskiego rozporzdzenia, dostateczna liczba depu-

towanych tu si ju nie zbierze, — tak e faktycznie nic

zrobi w stanie nie bdziemy, a jeeli tylko jeszcze kilku

deputowanych z Wiednia ucieknie i do Kremsier si

uda — to tam bdzie komplet, a zatem legalny Sejm, a tu

zostanie mniejszo.

Cauj Was najserdeczniej. Trzeba i na posiedzenie.

58. Wiede, 25 padziernika (10-ta wieczorem) ' 1848.

Pisz codzie listy do Ciebie za recepisem i posyam
plakaty, rozporzdzenia, etc; — opisuj co si dzieje. Nie

kowo o »bardzo wanej depeszy z Oomuca* i przerwa posiedze-

nie do 5-ej, eby Wydzia Nieustajcy móg przygotowa wnioski

w przedmiocie tej depeszy.

^ O tem wanie zawiadomi Smolka Izb, zagajajc posiedze-

nie, a mianowicie, e minister Krauss na zaproszenie Windisctigra-

tza uda si do obozu, a pose Brestel mu towarzyszy na yczenie

ministra, by rozmowa odbywaa si w obecnoci jakiego posa.
^ Posiedzenie skoczyo si o 8^4 wieczorem; ten list pisany

po wieczornem posiedzeniu (w dacie wymieniona 10 godzina wiecz.)
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wiem jednak, czy odbierasz moje listy. My nie odebra-

limy z Galicyi ju 7 -go dnia adnej poczty; okropna rzecz

tak zupenie nic nie wiedzie co si dzieje — mam jednak

pewn nadziej, e si dobrze macie.

Pisz przez Adama Potockiego, który w deputacyi

do Cesarza jedzie z Pillersdorfem, Fischhofem i a Prato *,

Wiecie moe, e dzi odebraem od Cesarza rozporzdze-

nie prorogujce Sejm na 15-go 9-bra, z nakazem, aby si
potem zebra w Kremsier w Morawii, i e Windischgra-

tzowi nakaza Wiede mit Waffengewalt zu swingen, mó-

drug-i z teg-o samego dnia. Na adresie stempel pocztowy: Olmutz

3Vio, Lemberg s^/io-

* Adam hr. Potocki (ur. 1822, um. 1872), tu po raz pierw-

szy wymieniony w listach Smolki (poprzednio kilka razy w przy-

piskach, str. 79, 81, 82, 94); pose m. Krakowa (zoy mandat 19

listopada 1848). Wybrano go do tej wanej deputacyi na wniosek

Wydziau Nieustajcego, pod wraeniem pomiennej mowy, jak wy-

powiedzia w sprawie przeniesienia Sejmu do Kromierzya {Ver-

handl. d. óst. Reichst III. 356). Zaznaczywszy na wstpie, e ilekro

gos zabiera, zawsze przemawia z polskiego stanowiska, temu sta-

nowisku narodowemu pozostaje wiernym, uwaajc za obowizek
sumienia: ochrania miasto Wiede przed grocem mu nieszcz-

ciem, o ile to jest w mocy Sejmu. Swobody, które maj by udzia-

em wszystkich prowincyi, tu w Wiedniu wytrysny, tu miay ko-

lebk w dniach marcowych. Po wypadkach 6 i 7 padziernika,

bezprawno (das Illegale) nie tu ma siedzib, lecz w wojskowym

obozie; dzi sprawa Wiednia najcilej ze spraw Sejmu zwizana.

Obowizkiem posów, pierwszym, najwikszym, pozosta tu na miej-

scu w tych cikich czasach; trzeba to powiedzie otwarcie Cesa-

rzowi. W kocu zwróci si w gorcych wyrazach przeciw ustpowi

poprzedniej mowy Borroscha, w którym bya wyraona obawa przed

»czechizowaniem« Sejmu w Kromierzyu. Punktem wyjcia Sejmu

jest równouprawnienie narodowoci: nie godzi si mówi o »czechi-

zacyi« czy o germanizacyi, gdy »wszyscy sobie powinni poda rce,

poniewa kady drugiemu przyzna prawo, by rzeczywicie tym,

kim jest«. Mow t przeryway huczne oklaski. — Pillersdorf (ob.

str. 100, przyp. 2), Fischhoff (str. .5, przyp. 6), Prato (str. 76,

przyp. 2).
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wic, e si Wiede in offener Empórung * znajduje (co

nieprawda). Przeciwko temu Sejm protestuje i posya w tym
wzgldzie adres do Cesarza, aby ten manifest z 22-go m. b.

cofn. Jeeli nie bdzie cofnity, bdzie le, albowiem

Wiede si nie podda i bdzie krwawy bój. Przytem zbie-

rze si Sejm w Kremsier, a tu moe bdzie drugi, chocia

by moe, e tu ju nie zbior dostatecznej liczby. Dzi
wanie zebraem tylko 192 -- gdyby o 1 mniej, nie byli-

bymy mogli uchwali ten adres, a wielu jest takich,

którzyby chtnie pojechali, gdyby tylko mogli wyjecha
z Wiednia.

Dzi znowu walili przez cay dzie dziaami an der

Nussdorfer Linie i w innych miejscach. Szkoda prochu,

bo wiele szkody sobie nie robi, a mao maj amunicyi.

Nie mona si dokadnie dowiedzie, czy Wgry si

istotnie bili z Jelaczyczem.

Dzi ju nie mona byo dosta w caem miecie

kawy. mietanarek nie przepuszczaj — tak jak w ogól-

noci przywóz ywnoci zupenie odcili, nawet i wod
w jednem miejscu. Mówi, e wojsko bdzie jutro atako-

wa; s tacy, którzy gosz, e natychmiast cay Burg

zburz, jeeli Windischgratz jakiekolwiek przedmiecie zaj-

mie. Ciekawy jestem, jak si caa historya rozwie. Bd
zupenie spokojn, ja ju tam nie id, gdzie strzelaj; sie-

dz cay dzie w Sejmie. Ten list bdzie odesany z Oo-
muca.

59. Wiede, 27 padziernika 1848.

Jak mi przykro, e nie wiem, czy masz odemnie wia-

domoci, i e od Ciebie ju 8-go dnia adnych nie odbie

ram *. Spodziewam si, e przynajmniej mój list dostaniesz,

* »si zbrojn umierzy* — »w jawnym buncie «.

' Na zewntrznej stronie tego listu, zawierajcej adres, stem-

pel pocztowy: Lemberg ^if
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który przez Potockiego pisaem i w Oomucu na poczcie

ma by oddany. Mam mnóstwo plakatów i rozporzdzcFi.

których jednak nie posyam, albowiem sycha, e poje-

dyncze listy prdzej jeszcze przepuszczaj, z plakatami

jednak zatrzymuj. Pisz zatem goy list w nadziei, e go

odbierzesz. Wiecie, e Cesarz Sejm zwouje na 15 listo-

pada do Kremsier. Mymy wysali do Cesarza deputacy
(Pillersdorf, Fischhof, Potocki, Prato) aby to rozporzdzenie

cofn i Windischgratzowi nakaza, aby nie trzyma Wie-

de w obleniu. Jestemy albowiem w najformalniejszem

obleniu. Codzie bij si na liniach, a wczoraj w nie-

których miejscach do znacznie. Granaty i rakiety ze

strony armii rzucane, zapaliy wczoraj wielkie dwie rafi-

nerye cukru Mka i Zinnera, — tudzie skady drwa. By
ogromny ogie przez ca noc, widziany niezawodnie na

kilkanacie mil. Kroaci wdarli si do Leopoldstadt, Dampf-

mtihle, Schuttlbad, Razumowskiego paacu i w ogólnoci

do Erdberg; zostali wypartymi, kosztowao jednak wiele

i najtszych ludzi. Mordy, przez Kroatów popenione, i te

poogi do takiej wciekoci doprowadziy lud, e wszyscy,

nawet Gwardye (które miano za czarno - ótych) przysi-

gli, e Windischgratz nie dostanie inaczej Wiednia jak

w ruinach. Chc, jeeli wemie jakie przedmiecie, zbu-

rzy Burg i wszystkie publiczne budynki. Gemeinderath

i inne korporacye naradzali si wczoraj w nocy i uchwalili nie

podda si Windischgratzowi na aden sposób, chcc si

broni do ostatniego. Ze strony Wydziau miejskiego, trak-

towali ju kilka razy z Windischgratzem, jednak nie przy-

szli do adnego ukadu, gdy Windischgratz od warunków

(Wam zapewnie znanych) na wos odstpi nie chce. Od
wczorajszego ognia jednak, nawet Wydzia miejski nic nie

chce wiedzie o ukadach. Sdz, e lud uzbrojony nie

przyjby teraz adnych warunków od Windischgratza, —
taka przeciw niemu panuje wcieko. Wczorajszyogie
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(^spalio si te kilka mieszkalnych domów) * bya pikna
proklamacya do ludów austryackich, która, spodziewam

si, odgos naleyty znajdzie i osdzenie: czyli jenera-

owi austryackiemu ma by wolno burzy stoeczne mia-

sto. Szkody stao si ju na wiele milionów, a bdzie na

krocie milionów, jeeli wojska nie cofn jaknajprdzej.

Kroaci (Rothmdntler) ^ zapani, opowiadaj, e im mówi,
e przed Pesztem stoj; nie chcieli wierzy, e to Wiede.

Id znowu otwiera posiedzenie. W caem miecie

niema mleka lub mietanki. Ju od kilku dni kawy nie

mona dosta. Bdcie spokojni, caa historya musi si

rozwiza tymi dniami i, jak mam nadziej, na drodze

ukadów. Jak teraz kontent jestem, e Ci nie pozwoliem

przyjecha; — byaby wlaza w najwiksz bied.

60. Wiede, 29 padziernika — 4 listopada 1848 •.

Wiede, 29 pad. 848.

Moje serce kochane! Ju 10 dni nie mam adnych
wiadomoci od Was, a Wy zapewnie równie adnej z Wie-

dnia nie odbieracie poczty. Pisz jednak codzie, aby si

* tak; pisane widocznie w popiechu i nie przeczytane przed

wysaniem listu.

» »w czerwonych paszczach « ; umundurowanie kroackieg-o

wojska.

3 Dugi list na 6 stronicach in 4-o, pisany z przerwami przez

cay tydzie od 29 padziernika do 4 listopada: w cisem sowa
znaczeniu dziennik tego bogatego w wypadki tygodnia, ostatnich

chwil rozpaczliwej obrony Wiednia i pierwszych dni po zajciu mia-

sta przez Windischgratza. Pismo zawsze równe, bez adnych oznak

zdenerwowania, niemal kaligraficzne. Ogaszamy ten list bez a-
dnych opuszcze, nie pomijajc pierwszych i ostatnich sów osobi-

stej natury.



110 Franciszek Smolka

przekona moga na wypadek, gdyby jaki list przepucili^

e zdrów jestem i dobrze si mam, — przynajmniej fizycz-

nie zupenie, a moralnie o tyle, o ile podug okolicznoci

by moe. Jest rzecz szczególn, e przy wszystkich

okropnociach, które si dziej i obawach (o) drugich do
uzasadnionych, by si to lub owo nie stao, — zawsze je-

stem zupenie spokojny. Mam przeczucie takie, e pomimo
tej krwi ju rozlanej i materyalnych szkód ogromnych,

wszystko jeszcze dobrze si skoczy i e wolno nie

ucierpi. Od tygodnia prawie cigle byy ataki na linii,

a wczoraj ogólny atak ze wszystkich stron, który trwa
od 9-ej zrana do 6-ej wieczorem bez przerwy, wród nie-

ustajcego ognia dziaowego i bombardowania. Byem wczo-

raj na kopuce w. Piotra^ i widziaem 17 poarów od

granat i rakietow rzuconych. Na wielu liniach Gwardya
dzielnie si bia — nie tak na Landstrasse, gdzie nawet

jak mówi, zdrada bya, któr te wojsko koo wieczora

zajo, co sprawio, e z Jagerzeil i ogólnie z Leopoldstadt

(która si przez dzie cay dzielnie trzymaa, bdc mocno

atakowan ze strony Prateru), bdc zagroon von der

Flank, cofn si musiaa, — tak e wojsko o 6- ej miao
Landstrasse, Erdberg i Leopoldstadt. Gwardyi zabrako

amunicyi. O 6-ej usta ogie z obu stron — i tak stoj

rzeczy do tego momentu (11-ta godzina zrana). Wydzia
miejski i komenda Gwardyi jest tego zdania, e si mia-

sto trzyma nie moe, gdy od Leopoldstadt i vo7n grossen

Hauptmauthgebdude aus, cae miasto zbombardowa mog.
Wstrzymuje si wojsko dotychczas, jak si zdaje, ze wzgldu
na zagroone zburzenie Burgu i publicznych budynków; —
przyjdzie wic moe do jakiego ukadu.

Deputacya powrócia z Oomuca. Pillersdorf* mia

* Koció w. Piotra na Petersplatz przy Grabenie.

» Franc. Xaw. bar. Pillersdorf (ur. 1786, urn. 1862), mia
w r. 1848 za sob dug, 40-letni karyer biurokratyczn, 1826 wi-
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lijówi Z tak energi, zapaem i uczuciem, e wszystko

przechodzi, co w takim wypadku stosownego mówi mo-

na ^. Cesarzowa na gos szlochaa, — Cesarz za wyci-
gn karteczk, z której wyczyta, dass des Reichstag ver-

tagt ist und dass er wegen Belassung desselhen in Wien

die Adresse noch in Eritmgung siehen ivird^.

ceprezydent nadw. kamery, 1832 kanclerz poczonej kancelaryi na-

dwornej. Znany z opozycyi przeciw panujcemu systemowi, po re-

wolucyi marcowej 1848 (20 marca) minister spraw wewntrznych, od

4 maja minister-prezydent, upad 8 lipca; wybrany posem m. Wie-

dnia na Sejm ustawodawczy. 26 listopada zoy mandat, motywujc
to szerzcemi si pogoskami, jakoby straci zaufanie wyborców
{Yerhandl. d. osi. Reichs. IV. 52); wybrany na nowo w innym
okrgu ob. Nr. 119, 133—136. Po rozwizaniu Sejmu wykrelony
z listy tajnych radców, postrada order w. Szczepana itd.

i Niema listu z 28 padziernika, kiedy deputacya do Cesarza

wrócia z Oomuca a Pillersdorf zdawa spraw z jej czynnoci

{Yerhandlimgen etc. III. 369—374). To sprawozdanie byo jednym

z najpodniolejszych momentów Sejmu. Izba wysuchaa go w nie-

zwykym nastroju, ze szczerem rozrzewnieniem, poczem Adam Po-

tocki zabra gos i zawezwa Izb do wyraenia gorcego uznania

Pillersdorfowi za przewodnictwo deputacyi a mianowicie za jego

mow do Cesarza. »Wszystko, w czem jest energia, w czem sia,

i wicej, wszystko, co gboko czujce serce mogo odczu i wypo-
wiedzie, wszystko to na kadym kroku a zwaszcza w mowie do

Jego Cesarskiej Moci wyrazi. Wszyscy stalimy przy nim, a zna-

jc cel, przedmiot naszej misyi, bylimy wszyscy do ez wzruszeni,

gdy on do Jego Cesarskiej Moci przemawia*. Warto przytoczy te

wyrazy obok powyszych sów Smolki, napisanych pod bezpore-

dniem wraeniem sprawozdania oraz szczegóowych opowiada czon-

ków deputacyi. W kocu Potocki stwierdzi, e deputacya, cho niemal

nic nie sprawiwszy, jedn wan rzecz osigna: Cesarz przyj j
jako legaln deputacy legalnego Sejmu, to samo wszystkie

wadze; rzecz to wielkiej wagi, gdy równoczenie Windischgratz

pitnuje Sejm w swych proklamacyach mianem »frakcyi« i »fakcyi«,

>w jaskrawej sprzecznoci nietylko ze sowami, ale i z czynami Jego

Cesarskiej Moci «.

^ Por. sprawozdanie Pillersdorfa 1. c. 370: » Cesarz odczyta

nam pimienne owiadczenie, w którem da zapewnienie, e podda
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My mamy codzie posiedzenie, ratujc Wiede jak

moemy. Niektórych deputowanych galicyjskich, którzy

std uciekli, okropnie w Krakowie przyjli i po prostu ich

z miasta wypdzili. Plakatów nie posyam, albowiem tako-

wych ju pewnie nie przepuszcz; al mi tych, które po-

staem, i listów moich, w których zawsze dokadnie stan

rzeczy opisywaem. Zdaje mnie si, e ostatni mój list,

który odebra moga, bdzie z 18-go padziernika. Listy

moje schowaj, — moe mi si kiedy zdadz do zebrania

porzdnego wszystkich faktów tegoczesnych. Odeszl ten

list dopiero jutro'; moe bdzie przecie do jutra otwo-

rzona jaka komunikacya.

Wczoraj uderzy granat w budynek na Spiegelgasse,

moe o 200 kroków w prostym kierunku od placu Józefa.

Byem wanie na tej ulicy, a dachówka roztrzaskana pada
mi pod nogi. Syszaem doskonale wistanie leccego gra-

natu, podobnie jak z kopuy w. Piotra ;i w innych miej-

scach. Daj Ci sowo, e w tem niema wcale nic strasznego.

Uwaam jednak zawsze bardzo, aby mi si nic nie stao,

a to ze wzgldu na Was — bo gdyby nie to, znajdowa-

bym si niezawodnie midzy bijcymi si, — tak mnie tam
cignie. Zaraz bdzie 12-ta godzina, — trzeba zagai po-

siedzenie.

Od dwóch dni przecio wojsko gazowe owietle-

nie, — tak, e w nocy zupenie ciemno by byo, gdyby
nie una od mnogich poarów. Wszystkie 1-e pitra mu-

dojrzaej rozwadze, comy mu przedstawili, naradzi si nad tem

i decyzj swoj póniej objawi*. Wobec tej deklara-

cyi. Sejm trwa dalej na stanowisku, e ma obowizek obrado-

wa bez przerwy w Wiedniu, dopóki mu Cesarz nie objawi osta-

tecznej decyzyi w sprawie odroczenia i przeniesienia obrad do Kro-

mierzya.
» Taki mia zamiar, rozpoczynajc ten list 29 padziernika:

wobec przerwanej komunikacyi jednak dopisywa coraz to nowe

ustpy przez cay tydzie.
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sz by owiecone; — smutna to iluminacya podczas bom-

)ardowania '.

Wiede, 30 pad. 848.

9- ta rano. Zdaje si, e dzi caa historya bdzie
skoczona. Wczorajszy dzie zeszed na samem parlamen-

towaniU; a dzi podobno bdzie miasto oddane, albowiem

przedmiecia skadaj jedne po drugich bro, a Gwardya
miejska nie ma ocioty bronienia si. Jedna trudno, e
si cz Gwardyi z przedmie i cz robotników do

miasta cofnli, nie cicc si podda, — tudzie, e si

zawsze jeszcze do Burgu i budynków publicznych zabie-

ra chc. Tej nocy obawiano si wielkiego nieporzdku

i rabunku nawet, ze strony proletaryatu, który si do mia-

sta cofn. Pewny byem, e do tego nie przyjdzie — tak

poznaem t uczciwo i punkt honoru tutejszego biednego

ludu, którego przykadne zachowanie si na najwiksz
pochwa zasuguje. Przecie do najwikszego stopnia roz-

jtrzony, ju 24 dni pod broni stoi, a nie byo jednego

przykadu, eby gdzie byli rabowali, a tu ostatni ebrak
chodzi z jak broni. Sycha, e wojsko na tych przed-

mieciach, które si dobrowolnie podday, dobrze sobie po-

stpuje; wic spodziewa si, e i w miecie tak bdzie.

Do poudnia, spodziewam si, nastpi poddanie si miasta,

które si istotnie trzyma nie moe, gdy z Glassów * moe
by zbombardowane okropnie. Gdyby si byli wszyscy tak

trzymali, jak robotnicy i Akademia, byby si Wiede nie-

zawodnie obroni, lecz wielka cz Gwardyi nie chciaa

si bi, i pewn jest rzecz, e na Landstrasse bya zdrada.

Gwardya i wojsko niby to si bili dla pozoru, strzelajc

1 Ten ustp dopisany na marginesie pierwszej poowy drugiej

stronicy, poczem kreska przez ca szeroko papieru, a pod ni
data: Wiede 30 pad. 848.

» Ob. str. 84, przyp. 3.

DZIENNIK FR. SMOLKI 8
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gór — tak si Gwardya cofaa, a wojsku cale przed-

miecie oddaa. Po oddaniu Landstrasse, trudno ju byo
si trzyma na Leopoldstadt i tak potem poszo jedno

przedmiecie po drugiem.

al mi biednych akademików; sdz jednak, e si
Windischgratz ostro do nicli nie wemie, jeli miasto si
podda.

Idzie teraz o to, aby Sejm tu w Wiedniu utrzyma K

Dwór razem z Czechami zawsze jeszcze przy tem obsta-

waj, aby Sejm by w Kremsierze. Jeeli za wojsko zaj-

mie miasto i porzdek, jaki sobie Dwór yczy, nastpi —
to przecie by moe, e od tego odstpi. Okropny to by

by dla Wiednia cios, któryby si zupenie opuszczonym

mniema. Na wszelki wypadek bdzie prorogacya do 15-go

listopada, z której inni korzysta bd mogli; tylko ja

biedny nie — gdy jako prezes bd musia czuwa nad

kancelary, aktami, przeniesieniem i t. p. ~ a na wypa-

dek zostania w Wiedniu, równie bd musia by tu dla

przyprowadzenia wszystkiego do dawnego porzdku. Od
5-go padziernika niema wydrukowanych protokoów, gdy
zecery i robotnicy z drukar cigle pod broni stah. Bdzie
mnóstwo innych czynnoci, albowiem wiele deputowanych

mandaty skadaj; trzeba rozpisa nowe wybory i t. p.

Jeeli Dwór adnym sposobem od przeniesienia Sejmu

do Kremsier nie odstpi — to pewnie ma w myli zoy
takie ministeryum, które tu w Wiedniu adn miar trzy-

ma by si nie mogo, np. Stadion, Neuman 2. Nie sdz,
aby na ten wypadek konstytucya nieliberalnie wypada,
albowiem Czesi chc wanie pokaza, e w rzeczy samej

s tak liberalnymi, jak inni, bdc tylko filr gesetsUche

Ruhe und Ordnung^.

^ Ob. niej str. 115, tame przyp. 2 i Dodatki Nr. 11.

» Ob. str. 5, przyp. 5 i str. 58, przyp. 1 ;
por. niej Nr. 68, 167.

= i>za prawnym porzdkiem i spokojem*.
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Nie wiem, czyli ten list przepuszcz, oddaj go dzi

jednak na wszelki wypadek.

Jest tu w Wiedniu przeszo 200 deputowanych. Wielka

cz tyche jednak okropnymi s tchórzami, bojc si
przychodzi na posiedzenia. Dzi bdzie posiedzenie o 10-ej

rano: nie wiem, wiele dzi zbior. Id na posiedzenie —
potem zakocz.

^/212-ej. Przychodz z posiedzenia. Zebraem tylko 174,

wic nie moglimy nic uchwali; zgodzilimy si jednak na

to, aby jeszcze jeden adres do Cesarza wysa, który jutro

bdzie debatowany,— bdzie si tyczy zostawienia Sejmu

w Wiedniu ^. eby tylko dla Boga tych tchórzów spdzi!
Pierwej si bali proletaryatu, potem Dworu, potem Win-

dischgratza — a teraz wszystkiego razem. Co si tyczy

prorogacyi — mówi Sejm, ze chocia Cesarz zaprorogowa,

Sejm rozej si jednak nie moe, poniewa ja, jako pre

zydent nie wyrzekem jeszcze tej prorogacyi — tak to

niby na mnie wal odpowiedzialno, e Sejm jeszcze obra-

duje. Ja za t odpowiedzialno przyjmuj bez obawy,

albowiem czyni to, co mi sumienie i prawo nakazuje*.

Wczoraj da Windischgratz ostatni termin do dzi z rana—
a tu ju poudnie, a nie wida ani wkraczajcego wojska,

ani sycha bombardowania; musiaa tam zaj jaka dy-

wersya, albo si jeszcze targuj. Wgrów ju od 3-ch dni

z pewnoci oczekuj. Ja ju nic nie wierz, gdy od 3-ch

tygodni ju Wgrów zapowiadaj. Ta nadzieja jednak

wstrzymuje jeszcze kilka przedmie od zoenia broni,

jak to: Mariahilf, Schottenfeld, Lerchenfeld, Alser, Neubau,

1 Uchwaa ta ju nie zapada wsliuteli braku kompletu; ob.

niej ustp z 1 listopada, str. 118.

* Umotywowanie tego stanowiska, za które Smolka przyjmo-

wa na siebie cik odpowiedzialno, zawarte w sprawozdaniu Wy-
dziau Nieustajcego na posiedzeniu tego dnia, ob. Verhandlungen

etc. III. 382 oraz niej Dodatki Nr. 11 i por. niej Nr. 77.

8*
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gdzie cigle szarmicluj. Jedno z najtszych przedmie
cUe Wiede zoyo bro, a wojsko zajo nawet Belwe-

der. Nie odesaem dzi ten list, albowiem niema jeszcze

komunikacyi; — moe jutro bdzie.

6-ta wieczór. Gdy na obiad wyszedem, bili na

gwat, — krzyk e Wgry nadcigaj. Wylazem zaraz

po objedzie na kopu w. Piotra^, widziaem i syszaem
(midzy 3-ci a 4-t popoudniu) wielk kanonad midzy
Schwechat i Kaisers - Ebersdorf ; mga i dym nie daje po-

zna, kto si tam bije. Nie wtpi, e si Wgry bij z Je-

laczyczem i Auerspergiem, a to tem wicej wierzy trzeba,

gdy Windischgratz nietylko nie atakuje miasta, ale wojsko

z przedmie si cofa zaczyna ku tej stronie, gdzie bitwa,—
tylko Leopoldstadt i Landstrasse nie opuszczaj. Przed-

miecia, które bro zoyy, znowu si porywaj do broni;—
wrzawa okropna. Z drugiej strony znowu mówi, e to

podstp, e Jelaczycz i Auersperg w oddaleniu na pozór

tylko strzelaj, a Windischgratz si cofa, aby proletaryat

i Gwardy z miasta wywabi i tak ich zapa lub pobi.

Moesz sobie wyobrazi, co za okropne pooenie ta nie-

pewno. Z przeciwnej strony za, to jest z Mariahilf, Ler-

chenfeld, bij si w tym momencie ostro,— dziaa grzmi
nieustannie. Sycha, e z Mariahilf, Fiinfhaus i Sechshaus

zrobia Gwardya wycieczk, zabraa dwa dziaa i teraz

z chopami z okolic wali na Hetzendorf (gówn kwater
Windischgratza). Bodajby si tylko nie za daleko zap-
dzili — bo moe ich istotnie tylko na pole wywabi chc.
Komendant Gwardyi Messenhauser wanie poda dymi-

1 Ob. wyej str. 110, przyp. 1. Nie by zatem Smolka na wiey
w. Szczepana, skd Messenhauser (ob. str. 89, przyp. 2) obserwowa

starcie oblegajcych wojsk z odsiecz wgierskich honwedów, któ-

rym przywodzili jenera Mog, majc w swem otoczeniu Kossutha,

Puszky'ego i i. (jak twierdzi Smets, Das Jahr 1848, II. 650). Okoo
4-ej popoudniu mniej wicej spostrzeono cofanie si Wgrów.
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sy, — zdaje si dlatego^ e dzi rano ju si zgodzi na

kapitulacy, a tu rzeczy inny obrót bior. Lecz w tym
momencie bez komendy zostawi rzecz, jest okropne. Zdaje

si, e Fenneberg obejmie komend. — Prawda, e teraz

mao kto sucia komend, — wszystko dziaa auf eigene

Faust *, a dlatego tez nie najlepiej idzie. Jeeli Windisch-

gratz zwyciy, bdzie si okropnie mci za niedotrzy-

man kapitulacy. Sysz w pokoju (mej kancelaryi pre-

zydyalnej) karabinowy ogie. Musz si zatem bi nieda-

leko — na Grlassach moe. Dobranoc, jutro wicej.

Wiede, 3 I-go padziernika 848.

Wczoraj bombardowano Mariahilf od 9-ej do 12-ej

w nocy, które si jeszcze nie poddao. Dzi sycha, e
maa cz armii wgierskiej popieszya ku Wiedniowi

dla zrobienia dywersyi, e jednak od Jelaczycza i Auer-

sperga pobitymi zostali, — i tak by musi — albowiem

gdyby byli zwyciyli, byliby pewnie wczoraj do wieczora

w miecie byli. Znowu si prawie wszystkie Gwardye do

kapitulacyi skaniaj. Sdz, e w poudnie lub koo wie-

czora oddanie miasta nastpi. Zachodzi znowu jedna tru-

dno, a ta jest, e Windischgratz da, aby na znak

poddania czarno-ót chorgievv' na wie Szczepana wy-

wiesi. Ta okoliczno znowu wielk alteracy sprawia,

i kto wie czy dla tego gupstwa znowu nie przyjdzie do

awantury. — Póniej wicej.

Wiede, I-go listopada 848.

Mielimy wczoraj od 3-ej do V26-ej popoudniu okropne

bombardowanie —cz uzbrojonego ludu nie chciaa otwo-

rzy bramy dla tej chorgwi, a moe i gdzie strzelano

* »na wasna reke<
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na wojskO; — do, o 3-ej zaczo wojsko bombardowa
samo miasto, rzucajc granaty i kongr. rakiety. Byem
podczas tego bombardowania po czci na ulicy, po czci
na Spiegelgasse w naszym klubie. Wiele granatów ude-

rzyo blizko tej kamienicy i na ulic pady; tudzie ra-

kiety. Jedn zdobylimy, która wanie przed t kamienic

pada. — W kilku miejscach zaczo si pali; najwikszy

ogie by przy Burgu, gdzie przez race zapalony dach

nad bibliotek, gabinetem naturalnym, etc — tudzie ko-

ció Augustynów spon.
Szczegóów nie pisz; dowiesz si od Wiekowskiego ^

który jedzie do Lwowa i ten list ze sob bierze. Odda Ci

take kilka pakietów plakatów, — tudzie moje portrety,

które powinny by nalepione na wikszych regalowych

arkuszach, — tak, aby naokoo bya biaa krawd. Kosz-

tuj po 12 fi. mk. Pienidze na listopad poszl Ci póniej,

albowiem nie wiem, jak bdzie na 15-go, czy nam dadz
dyety lub nie?

Zaprorogowaem dzi Sejm do 15-go listopada, 5-ta

godzina po poudniu *. Wezwaem czonków, aby na 1 5-go

* Cyryl Wiekowski, Dr. praw, c. k. adjunkt prokurato-

ryi skarbu we Lwowie, pose z Jaworowa.
2 Ostatnie posiedzenie Sejmu w Wiedniu odbyo si 31

padziernika o 1074 przed poudniem i trwao kwadrans {Yerhandl.

des ós. Reichstages III. 387). Nie byo ju zapewne kompletu; przy-

najmniej Smolka tego nie stwierdzi, jak zwykle, zagajajc posie-

dzenie. Imieniem Wydziau Nieustajcego przemówi Schuselka, zazna-

czajc, e Wydzia nie przedstawia projektu nowego adresu do Ce-

sarza (ob. wyej str. 115, przyp. 1), ze wzgldu na dane okolicznoci,

wród których rozstrzyga si los miasta Wiednia. Poczem Smolka

przerwa posiedzenie do 12-tej nastpnego dnia, zapowiadajc, e
na niem odbdzie si debata nad adresem, »o ile okolicznoci ukszta-

tuj si zgodnie z tym zamiarem* (wenn sich die Umstdnde dar-

nach gestaltet haben). Nazajutrz o 1272 Smolka zagai zebranie

posów w sali sejmowej, bez wymaganego kompletu, stwierdzi

obecno 136 posów i po krótkiej dyskusyi zakoczy sowami:
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do Wiednia przyjechali — moe nadaremnie; gdy Dwór
z Czechami koniecznie na swojem postawi usiuj. Jak

bdzie — Bóg jeden wie!

Wiede; 2-go listopada 848.

Chwaa Bogu, odebraem dzi dwa listy od Ciebie

z 24-gO; 26-go padziernika. Wydaj dzi legitymacye po-

som, którzy odjedaj. Dotychczas wydaem 137, — a ja

biedny musz tu zosta z wielu powodów i dlatego, aby

Sejm przez ten czas by przez kogo reprezentowany. Boj
si albowiem, e ani w Kremsierze, ani tu nie zejdzie si

komplet, a Dwór gotów potem powiedzie, e gdy si Sejm

zej nie chce, wic niema Sejmu. Musz zatem si stara,

aby si Sejm nie rozlaz. Zdaje si, e dzi nikogo jeszcze

nie wypuszcz. Pójd do Krausa, aby temu zaradzi, bo

deputowani chc wyjeda.

Wiede, 3-go listopada 848.

Pójdziemy z pewnoci do Kremsieru, cho na czas

krótki. Ministeryum wysao ju ludzi do przygotowania

lokalnoci i mnie wezwano do przygotowa wzgldem prze-

niesienia. Odpowiedziaem, e w tem tak dugo nie mog
mie adnego udziau, jak dugo nie bd mia odpowiedzi

na adres do Cesarza, wzgldem zostawienia Sejmu w Wie-

dniu napisany. Sejm na aden sposób dugo w Kremsierze

nie zostanie; — moe tylko dwa albo trzy tygodnie, aby
tylko na swojem postawi, a ten art kosztowa bdzie

»Obwieszczam zatem teraz odroczenie Sejmu do 15 b. m. o 5-ej po-

poudniu, i w nadziei, jak pokadamy w oczekiwanej odpowiedzi

Jego Cesarskiej Moci, e nadal tutaj pozostaniemy, wzywam pa-

nów posów, by 15 b. m. o 5-tej popoudniu tu si stawili «. W ste-

nogramie (1. c. III. 389—392) u góry napis: Besprechung ant 1 No-
rember 1848 (Konferencya 1 listopada 1848). Por. niej Nr. 64—67.
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moe ze 100.000 fi. Egzystencja bdzie tam bardzo mia,

miejsca tak mao, e 2 i 3 deputowanych w jednym po-

koju mieszka musimy. A jak z wiktem bdzie — to Bóg

wie; zdaje si, e z Wiednia traktyjernika zamówi.

Wiede, 4-go listopada 848.

Strasznie mi przykro, e tymi dniami listów nie ode-

saem. Zawsze czekaem na to, aby Wiekowski ze sob
wzi, — a ich ju od 3-ch dni nie puszczaj — zdaje

si jednak, e dzi pojedzie. Jaki kopot mam z deputowa-

nymi, którzy si we wszystkich interesach prywatnych,

publicznych i familijnych — tudzie wzgldem udzielenia

nowin do mnie udaj — opowie Ci Wiekowski; ju mnie

piersi bol od samego gadania.

Cauj Was najserdeczniej — dzi moje urodziny i Ka-

rola ^ imieniny.

61. Wiede, 4 listopada 1848 ».

Dnia 29-go, 30-go, 3I-go padziernika i I-go listopada

nie pisaem, czyli pisane listy nie oddawaem, sdzc, e
listy niezawodnie przetrzymane bd. Od tego czasu ma
codzie Wiekowski jecha i mój list wzi. Jednak nie

pucili go dotychczas. Dzi ma z pewnoci pojecha, —
przywiezie dugi list, moje portrety, etc. Na wypadek je-

dnak, gdyby dzi jeszcze nie pojecha, pisz te kilka sów,

aby wiedziaa, e zdrów jestem i dobrze si mam.

* Karol Smolka, brat starszy Franciszka, ob. str. 3, przyp. 2.

' Oddawszy poprzedni, dugi list (z 29 padziernika do 4 listo-

pada) wybierajcemu si do Lwowa posowi Wiekowskiemu, Smolka

wysa równoczenie niniejszy list poczt; na ostatniej stronie z adre-

sem stempel pocztowy Lemberg '/ii, od wkroczenia Windischgratza

do Wiednia bya zatem widocznie przywrócona pocztowa komuni-

kacya.
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Przykro mi bardzo, e tak dugo bez listu odemnie

bya; — okolicznoci mnie tomacz. Pisaem albowiem

codzie. Zreszt wiem, e si gniewa nie bdziesz.

(P. S.). Spodziewam si, e w Winnikach na miejsce

Piotrowskiego (sic) ^, który rezygnowa, bdzie wybrany
Robert*. Staraem si przynajmniej o to i Piotrowskiemu

powiedziaem, aby do tego dy. Napisz jeszcze do niego

dzi, aby si u wyborców swoich za Robertem wstawia.

Wczoraj odebraem rezygnacy Czuperkowicza ^, posa
z Góry Homory. Ka zaraz rozpisa nowy wybór. Daj to

zna Radzie Narodowej, by si postarali, aby tam dobrego

posa wybrali.

62. Wiede, 6 listopada 1848*.

Jestem nadzwyczajnie przeraony pogosk, e 2-go

m. b. Lwów mia by bombardowany. Nie mog temu

wiary da; wszak do tego przyczyny pewnie nie byo.

Nawet szczegóy opowiadaj tak, e ratusz i Skarbka teatr

spon. Bój si Boga, czy te to by moe? czy moga
by do tego suszna przyczyna?

Miaem ju od Ciebie list z I-go listopada. Z nie-

cierpliwoci najwysz oczekuj dzisiejsz poczt.

Wczoraj nie mogem tyle czasu znale, aby cho
par sów napisa. Tyle mam do czynienia z wyprawie-

niem deputowanych, którzy Wiede opuszczaj — tudzie

z podaniami, które teraz bez koca si wal. Byem we-

^ Bartomiej Pietrowski, chop z Podiorzec, pose z Win-
nik pod Lwowem.

« Hefern, ob. str. 13, przyp. 4 i niej Nr. 67, 74, 76, 78, 85, 101.

' Miron Czuperkowicz, chop bukowiski, pose z Gura-

humory.
* Na adresie stempel pocztowy Lemherg "/n*
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zwany do ministeryum, abym si przyoy do przeniesie-

nia Sejmu do Kremizorza. Odpowiedziaem, e tak dugo
w tem udziau adnego mie nie mog, jak dugo na adres

Sejmu odpowiedzi od Cesarza nie dostan ^

Dzisiejsz poczt odebraem dawne listy jeszcze z pa-
dziernika: jestem zatem w niepewnoci, co si tyczy bom-

bardamentu Lwowa, — chocia ju wtpi nie powinie-

nem, albowiem wanie rai mówi Dzieduszycki ^, e mu
jenera powiedzia, e prawda.

Mam wicej do czynienia, jak kiedykolwiek. Wanie
si dowiadujemy, e posów Fustera ' i Smrekera * wojsko

w Wiener Neustadt i Modling zaaresztowao. Pisz ener-

giczn protestacy do Wessenberga i Krausa^.

63. Wiede, 7 listopada 1848 «.

Chwaa Bogu, e zdrowi jestecie. Odebraem dzi
Twoje listy z 2-go i 3-go listopada i wiem tedy niewt-

pliwie, jakie nieszczcie Lwów trafio. Wczoraj wieczór

mówi mi ju Kraus, e urzdówne doniesienie dosta, do-

dajc, e caa ta nieszczsna historya nie miaa adnej

* Ob. wyej str. 118, przyp. 2.

* Zapewne Aleksander hr. Dzieduszycki, ob. str. 49, przyp. 2,

Ks. Antoni F ti s t e r, Dr. teologii, pose m. Wiednia, radyka,

podczas rewolucyi boyszcze wiedeskich studentów, jedna z cha-

rakterystycznych postaci w Izbie, przyrównywany czsto do Abra-

hama a Sancta Clara, gony z ognistych przemówie w tonie to

kaznodziejskim, namaszczonym, przetykanym cytatami biblijnymi,

to znów humorystycznym, prostackim. Odwany, gdy nie byo nie-

bezpieczestwa — tchórz po zdobyciu Wiednia; por. Widmann, Franc.

Smolka str. 503, wedug opowiada Smolki.

* Ob. str. 5, przyp. 2.

* Ob. str. 2, przyp. 1, str. 100, przyp. 1.

* Na adresie stempel pocztowy Lemherg "/n, jak na poprze-

dnim licie.
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politycznej barwy i tylko z karczemnej bijatyki powstaa.

Twój list mnie w tem utwierdza i istotnie nie mogem
wiary da temu, aby kto móg by tak szalonym, chcie

we Lwowie rewoltowa. Do nieszczcia ju si stao —
w jakiej rozcigoci jeszcze sama nie wiesz. Trzeba b-
dzie jak najogldniejszego, a przytem energicznego post-

powania, aby z uzyskanych swobód nic nie utraci.

Faszywie Ci doniesiono, e do Oomuca pojechaem.

Moja bytno w Wiedniu jest teraz potrzebniejsz, jak kie-

dykolwiek. Od Cesarza odpowiedzi na nasz adres jeszcze

nie mamy ^. Dzi pojecha Kraus do Oomuca.
Napisz mi, kto ze znajomych zraniony a moe i za-

bity. Tymi dniami wicej.

(P. S.). Stan oblenia nie tak prdko w Wiedniu

ustanie. Teraz jenera Welden jest gubernatorem Wiednia.

I

<;4. Wiede, 9 listopada 1848.

Nie byo wczoraj poczty ze Lwowa; czekaem na

ni tak dugo, e sam do Ciebie nie pisaem -- i dzi

zdaje si, e poczta przed odesaniem tego listu nie przyj-

dzie. Jestem bardzo niespokojny o to, co tam si dzieje.

Chwaa Bogu, e si Wam podczas tego nieszczcia nic

nie stao.

Ja nie wtpi, e trzeba bdzie pój do Kremizorza ^;

* Ob. wyej str. 118, przyp. 1.

* W poprzednich listach nazywa Smolka to mao znane do-

tychczas miasteczko na Morawach, przeznaczone na now siedzib

Sejmu, z niemiecka Kremsier, jak stao w manifecie cesarskim

z 22 padziernika. Czeskiej nazwy Krom^fi nie znali chyba pol-

scy posowie (czeskich posów wówczas w Wiedniu nie byo); przez

jaki czas spotykamy w listach myln, przekrcon nazw Kremi-

zorz (zapewne, zanim dowiedziano si o waciwem, czeskiem jej

brzmieniu).
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urzdowej odpowiedzi od Cesarza jednak na nasz adres

jeszcze nie mamy *. Spodziewam si z pewnoci, e je-

szcze dzi co w tym wzgldzie z Oomuca dostan. Uwia-

domi o tem natychmiast wszystkich deputowanych. Mo-

esz jednak powiedzie Dylewskiemu i Wiekowskiemu *^

e na tem zaley, aby na 15-go (a jeeli na ten dzie

stan nie mog — to przynajmniej jak najprdzej) do

Kremizorza przyjechali . .

.

65. Wiede, 10 listopada 1848.

Odebraem dzi Twoje dwa listy z 4-go i 5-go m. b.

Nie piszesz o adnych szczegóach'; sdz, e Ci nie wy-

pada pisa. Niech Was Bóg strzee!

Na nasz adres jeszcze nie mamy adnej odpowiedzi

od Cesarza *; — spodziewam si jej codzie — zaraz

wszystkich o tem uwiadomi. Tymczasem moesz Wie-
kowskiemu i Dylewskiemu^ powiedzie, e ja na wszelki

wypadek do Kremizorza pojad — i jeeli si da zrobi,

posiedzenia cho na kilka dni odrocz. Jeeli si za nie

uda, to zaley na tem, abymy ile monoci wszyscy byli

na pierwszych posiedzeniach.

Ogromn sensacy sprawio rozstrzelanie posa frank-

furckiego Roberta Blum®, które wczoraj w Brigitenau na-

^ Ob. wyej str. 118, przyp. 2 i Dodatki Nr. 11.

* Ob. str. 9, przyp. 1 i str. 118, przyp. 1.

' t. j. o bombardowaniu Lwowa, ob. wyej str. 121.

* Ob. wyej przyp. 1.

^ Ob. wyej przyp. 2.

* Robert Blum, ur. 1807, gony literat niemiecki, publicysta

i agitator polityczny, zapalony zwolennik t. z. >niemiecko -katolic-

kiej* sekty (ob. wyej str. 47); mimo radykalnych przekona, okaza
wiele umiarkowania w lipskich zaburzeniach 1845 r. Przywódca

saskiej demokracyi w rewolucyi 1848 r., pose m. Lipska do nie-
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Stpio. Dzi mówi, bdzie rozstrzelany Messenhauser *,

Jeowicki* i inni.

<>(>. Wiede, 11 listopada 1848.

Odebraem dzi dwa listy Twoje z 6-go i 7-go listo-

pada'. Jak chtnie bym chcia by u Was — tak niema

podobiestwa, abym si na moment oddali, tyle mam do

czynienia z powodu przeniesienia Sejmu. Oczekuj dzi

odroczenia do 22-go moe, bo niepodobna, aby do 15-go

wszystkie przygotowania mogy by ukoczone. Odpowie-

dzi na nasz adres jeszcze nie mamy *, a zatem nie mog
jeszcze posów, którzy si porozjedali, uwiadomi, jak

bdzie. Sdz jednak, e najpodobniej Sejm bdzie otwarty

w Kremizorzu dnia 22-go listopada.

Wczoraj zosta rozstrzelany Jeowicki, który si tu

mia zatrudnia urzdzeniem artyleryi^.

mieckiego parlamcDtu w Frankfurcie, stojc na czele tamtejszej le-

wicy, powstrzymywa j od skrajnoci. Na wie o wiedeskich wy-

padkach padziernikowych, popieszy wraz z posem Froblem do

Wiednia, w deputacyi od mniejszoci frankfurckiego parlamentu;

podczas oblenia wzi udzia w walce, komenderowa na jednej

z barykad, gdy za po zdobyciu miasta wniós do wadz wojsko-

wych formalne podanie o paszport na powrót do Frankfurtu, aresz-

towany 4 listopada, rozstrzelany 9-go rano. Wywoao to niesychane

oburzenie w Niemczech, a mianowicie w frankfurckim parlamencie;

skadka narodowa na on i dzieci Bluma przyniosa 40.000 talarów.

1 Ob. str. 89, przyp. 2.

' Edward Je owicki, ur. 1803 w Hubniku, w powiecie haj-

syskim gub. podolskiej, oficer wojsk polskich 1831, emigrant, orga-

nizowa artylery podczas obrony Wiednia, rozstrzelany 10 listo-

pada 1848.

' Prawidowa komunikacya pocztowa bya ju przywrócona.

Na adresie niniejszego listu stempel pocztowy Lemherg *Vii'

* Ob. wyej str. 118, przyp. 2.

* Ob. wyej przyp. 2.
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Bardzobym kontent by, gdyby ju Robert * byt we
Lwowie, aby Was pociesza, rad wspiera.

67. Wiede, 12 listopada 1848.

Odebraem list Twój z 8-go m. b. Nie wiem jak przy

teraniejszym stanie rzeczy wybór w Winnikach wypa-

dnie. Gdyby nie wypadki lwowskie, pewny jestem, e Ro-

bert * wybranymby zosta. Teraz sami tam kierujcie, o ile

mona.
Przysza dzi telegraficzna depesza, e Sejm proro-

gowany i zwoany do Kremizorza na 22-go listo-

pada, lecz urzdowego doniesienia jeszcze nie dostaem;

sam si o przeduenie prorogacyi staraem. Powiedz za-

tem Wiekowskiemu i Dylewskiemu ^ (a ci niech napisz

do kogo mog), aby niezawodnie stanli 21-go listopada
w Kremizorzu, by na pierwszem posiedzeniu by mogli.

Ja sdz, e Sejm krótki czas bdzie w Kremizorzu, —
a moe ju po witach Boego Narodzenia przeniesionym

zostanie do Wiednia. Jak tylko w tym wzgldzie co .pe-

wniejszego bdzie, napisz Tobie i umówimy si wzgldem
przyjazdu Twego. Do Kremizorza niewarto bdzie dla czasu

krótkiego, — zreszt i z pomieszkaniami bieda taka, e
tam najpodobniej, po wielkiej czci, po kilku deputowa-

nych razem mieszka bdziemy. Tymi dniami miaem
bardzo przykre pooenie wobec wojskowoci, nie chcc
w niczem da ubliy godnoci Sejmu i mego stanowi-

* Hefern (ob. str. 13, przyp. 4), w powrocie komisyi, delego-

wanej do Belgii i prowincyi nadreskich dla studyów nad organi-

zacy sdownictwa (ob. str. 8, przyp. 4).

* Hefern, ob. str. 13, przyp. 4; o jego kandydaturze na posa
wyej Nr. 61 i niej Nr. 74, 76, 85, 101, 104.

3 Ob. str. 9, przyp. 1 i str. 118, przyp. 1.
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ska. Od wczoraj pofolgowali i zdaje si, ze odtd inaczej

bdzie ^

(F. S.J. Sdz, e od dnia dzisiejszego, ju nie bdzie

adnej egzekucyi, których codzie po kilka byo. W Ga-

zecie Wiedeskiej wydrukowali tylko par takich wyroków.

Wanie odbieram patent cesarski wzgldem proro-

gacyi Sejmu do 22-go listopada i do Kremizorza^. Jutro

o tem uwiadomi posów osobicie i gazetami ogosz. Po-

wiedz to Wiekowskiemu i Dylewskiemu.

68. Wiede 14 listopada 1848.

Najnowsza kombinacya ministeryalna jest : Feliks

ksi Schwarzenberg ' zew(ntrznych spraw) — Stadion ^

^ Por. Widmann, Franciszek Smolka str. 502 n., wedug ust-

nego opowiadania Smolki.

' Patent cesarski dd. Oomuniec 10 listopada, pismo ministra

Kraussa do Smolki, w którem mu ten patent zakomunikowano (zu-

folge ausdriicklicJien Allerhdchsen Befehls — »wskutek wyranego
Najwyszego rozkazu«) dd. Wiede 12 listopada, i okólnik do po-

sów, podpisany przez Smolk i sekretarza Karola Wisera dd. Wie-

de 12 listop., Yerhandlungen des ósterr. Beichstages III. 393.

» Ur. 1800, um. 1852, suy w wojsku 1818—1824, odtd w dy-

plomacyi. Podczas rewolucyi w Neapolu 26 marca 1848 by tam po-

sem austryackim, wystpi z dyplomacyi, obj na lombardzkim

teatrze wojny komend brygady w stopniu jenera-majora, po bit-

wach pod Curtalone i Goito (8 kwietnia 1848) awansowa na feld-

marszaka-porucznika. Odznaczy si przed r. 1848 zarówno nie-

zomnem wyznawstwem absolutyzmu, jak romansowem usposobie-

niem i gonemi w tym kierunku przygodami (skandal z Lady EUen-

borough, który go zmusi opuci 1827 posterunek dyplomatyczny

w Londynie i usun si na par lat z dyplomacyi). Typowy Cava-

lier »przedmarcowej epoki « najjaskrawszego odcienia; mianowany
ministrem-prezydentem 22 listopada 1848.

* Ob. str. 58, przyp. 4.
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wew(ntrznych spr.) — Bruk * handel — Gordon ^ wojny —
Kraus' finans(ów) — Thinfeld* deputowany Ackerbau.

Zdaje si autentyczne. Na inne ministerya jeszcze nie

znaleli. Bach^ nie chcia przyj pod adnym warun-

kiem. Mayer ^, któremu 4 ministerya ofiarowano, nie chce

w tak kombinacy wstpi. Helfert ^ ma zosta Unter-

staatssekretar.

* Karol Ludwik Bruck (ur. 1798, ura. 1860), kupiec z nad-

reskich prowincji, od r. 1827 osiady w Tryecie, jeden z zaoy-
cieli i dyrektor Lloydu austrj^ackiego, w r. 1848 pose do frankfur-

ckiego parlamentu, przez rzd austryacki mianowany penomocni-

kiem przy t. z. centralnej wadzy Rzeszy Niemieckiej. Pozosta

w ministerstwie do r. 1851, wyniesiony 1849 do godnoci barona;

1853—1855 spenia wane, nadzwyczajne funkcye dyplomatyczne

przy zawieraniu traktatów handlowyci. Od r. 1855 minister skarbu,

czynny w zabiegach okoo wprowadzenia Austryi na drog ustroju

konstytucyjnego 1860, zwalczany namitnie przez przeciwników po-

litycznych i tendencyjnie wmieszany w proces karny o sprzeniewie-

rzenie funduszów publicznych, otrzyma w szorstkiej formie dymisy
23 kwietnia 1860 i nazajutrz odebra sobie ycie.

' Franciszek bar. Gordon, ur. 1796, jenera-major, w r. 1848

mianowany szefem sekcyi w ministerstwie wojny, po zdobyciu Wie-

dnia przez Windischgratza komendantem miasta.

» Ob. str. 55, przyp. 3, str. 100, przyp. 1.

* Ferdynand bar. Thinnfeld (ur. 1793, urn. 1866), pose

z Gracu, geolog, minister rolnictwa i górnictwa 1848—1853, zaoy-
ciel wiedeskiego zakadu geologicznego oraz akademii górniczych

w Leoben i w Przybramie.
* Ob. str. 2, przyp. 2.

8 Ob. str. 5, przyp. 7.

7 Józef Aleksander Helfert (ur. 1820 w Pradze, um. 1910),

od r. 1847 profesor prawa rzymskiego i kanonicznego w Krakowie

(w rozpocztej naówczas a r. 1848 chwilowo przerwanej germani-

zacyi uniwersytetu), pose na Sejm ustawodawczy z okrgu Tachau

w Czechach, usun si od obrad sejmowych wraz z Czechami po

6-tym padziernika; podsekretarz stanu od listopada 1848 do 1863,

zasuony okoo reformy austryackiego szkolnictwa, autor licznych

dzie z zakresu najnowszej historyi austryackiej. Obacz jego osobi-

ste wspomnienia : Erlebnisse und Erinnerungen II. Ministerium

Schwarzenberg-Stadion (Die Kultur, 1901 str. 192 nn.).
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Przerwano mi i nie mam czasu wicej napisa, jak

e 18-go m. b. wraz z caem biurem do Kremizorza si
przeprowadzam.

UD. Wiede, 16 listopada 1848.

Me pisaem wczoraj, gdy wanie jako na 15-go

mnóstwo deputowanyci, l^tórzy o prorogacyi na 22-go je-

szcze nie wiedzieli ^, — przyjeciali. Musiaem tedy ka-
demu z osobna tomaczyó, co si stao, lub nie stao, tak,

e tyle czasu nie miaem, aby do Ciebie napisa. Jestem

umczony czowiek z tem opowiadaniem, tomaczeniem,

radzeniem, etc.

Dowiedzielimy si wczoraj, e Messenhauser ^ na

mier skazany. Posalimy wczoraj na wieczór extra-tre-

nem deputowanego Prato do Oomuca, z prob do Ce-

sarza, aby by uaskawiony! — za póno! albowiem dzi

rano zosta rozstrzelany. Bardzo piknie umar, — zupe-

nie spokojnie. Oczów sobie nie da zawiza i sam ognia

komenderowa. By przez ministeryum mianowany ko-

mendantem Grwardyi narodowej podczas tych rozruchów.

Wczoraj nie miaem listu od Ciebie, — a dzi jeszcze

niema poczty. Ja jad z caym Vorstandem ' 18-go do Kre-

mizorza. Jutro zatem bdziesz miaa ostatni list z Wiednia.

(P. S.J. Ministeryum, jak si zdaje, juz nieodmiennie

tak zoone zostao : Feliks Schwarzenberg : Ausseres —
Stadion: Inneres — Kraus: Finansen — Bach: Justis —
Bruk: Handel — Mayer: Ackerhau-Industrie^.

1 Ob. wyej str. 127, przyp. 2.

» Ob. str. 89, przyp. 2.

5 Prezydyum.
4 Ob. poprzedni Nr. 68, str. 128.

L
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70. Wiede, 17 listopada 1848.

Nie mam ju od 2-ch dni listu od Ciebie. Sdz, e
ju do Kremizorza adresujesz. Ja za dopiero jutro jad
i dzi mam jeszcze po uszy, pakowaniem biura i przepra-

wieniem niektórych deputowanych i mej wasnej szaco-

wnej osoby, z wadzami wojskowemi do czynienia; — dzie
w dzie rozstrzelaj.

Wanie dostaj za wiadomo (sic) e ja i inni za-

kazani deputowani, jutro do Kremizorza odjeda moemy.

71. Wiede, 18 listopada 1848.

Pisz jeszcze z Wiednia, gdy dopiero dzisiejszym

wieczornym trenem pojad. W Kremizorze okropnie drogo.

Za pokoik pac po 40—50 fi. mk. miesicznie, aw tym
stosunku wszystko. Z powodu przeprowadzenia i niesko-

czonych skadek i ebractw wydaem bardzo wiele, tak,

e Ci za listopad tylko 80 fi. mk. posa mog. Bd tro-

ch czeka, a si nie wydarzy prywatna sposobno; je-

eli nie, poszl poczt. Ju teraz jest wielka droyzna
w Wiedniu z powodu zamknicia granicy wgierskiej. •

Wczoraj rozstrzelany zosta niejaki Brogini za to e
co powiedzia nieostronego w kawiarni.

72. Kromierzy \ 20 listopada 1848.

Jestem w Kremizorze i teraz bardzo zatrudniony,

urzdzeniem lokalnoci etc. Musiaem si sprowadzi do

zamku ^, cho ze wzgldu polityki, na aden sposób tam

1 Przez pomyk datowane po dawnemu : Wiede, 20-go

listop. 848.

* Zamek ksit arcybiskupów oomunieckich, przytykajcy

do poudniowo - wsciodniej krawdzi rj^nku, w samym wic rodku
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mieszka nie chciaem, — przynajmniej w pierwszych

dniach, a po wyborze prezesa. Me sprowadziem si je-

dnak do pomieszkania dla prezesa przeznaczonego, tylko

do prywatnego pokoju w zamku, gdzie bardzo piknie

mieszkam.

Trudne mam zadanie pogodzenia partyi, a przecie

konieczne, jeeli si Sejm utrzyma ma. Spodziewam si,

e porozumienie nastpi. Konferowaem w tym wzgldzie
ju z Czechami. Pojutrze otworz Sejm, lecz tylko dla

formy, — a najwicej, jeeli prezesa wybierzemy. Potem
jeszcze na 3 lub 4 dni zaprorogowa trzeba bdzie, gdy
urzdzenie nie bdzie zupenie gotowe . .

.

73. Kromierz3-, 22 listopada 1848.

Do wczoraj wieczorem, jeszcze nikt nie wiedzia, e
ministeryum zoone. O 11-ej godzinie w nocy dopiero,

odebraem z Oomuca nastpujc telegraficzn depesz:

y>Furst Schicarsenherg an Reichstagsprdsidenten Smolka
in Kremsier. Der Ministerrath wird morgen der Eróff-

maego miasteczka, okazaa rezydencya z wspaniaym parkiem. Tu,

w gównej sali zamkowej (niedawno odnowionej wielkim sumptem
przez b. arcybiskupa Kohna) na 1-em pitrze odbyway si obrady

Sejmu. Obok, na 1 pitrze, znajdoway si biura: prezydyalne, mi-

nistrów sprawiedliwoci i wojny, 3 sale sekcyi sejmowych 1 wydziau
petycyjnego, biuro stenografów; na drugiem pitrze biura ministra

spraw wewntrznych i sala rady ministrów, sale 6 sekcyi sejmowych

oraz wydziaów konstytucyjnego i finansowego, kasa sejmowa; na

parterze restauracya i cukiernia, suba. W jednem skrzydle na 1-m-

pitrze zostaj'^ nietknite prywatne apartamenta ksice arcybi-

skupa, w kilku pokojach mieciy si lokalnoci zarzdu zamku
i dóbr arcybiskupich. Jeden pokój na 1 pitrze i 2 na 2-giem wy-

najmowano posom; Smolka mieszka na 1-em pitrze, oddzielony

2 pokojami od sali obrad sejmowych. Ob. plan zamku kromierzy-

skiego w monografii Widmanna p. t. Franciszek Smolka (Lwów, 1886).

9*
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nung des Reichstages beiwohnen« ^ — a przytem dowie-

dziaem si z prywatnego, lecz pewnego róda, e ten

Ministerrat jest zoony nastpnie: Schwarzenberg Aeus-

seres und Prdsidium — Stadion Inneres und provisorisch

Unterricht mit dem Staatssekretdr Helfert — Bach Ju-

stiz provisorisch — Gordon Krieg — Kraus Finansen —
Bruk Handel — Thinfeld Ackerhau^.

Wczoraj nie miaem czasu pisa do Ciebie. Nie masz

wyobraenia, co to za bieda z tem godzeniem stronnictw

i uwaaniem na najmniejsz drobnostk. Ciekawy bardzo

jestem na zagajenie sesyi, — albowiem pewna partya chce

formalne otworzenie Sejmu, a nawet w telegraficz-

nej depeszy o tem mowa. My za, którzy w Wiedniu zo-

stali, nie dopuszczamy tego — i ja jestem tego zdania.

Otworz sesy tak, jak gdyby nie byo adnej przerwy,

nie przyznajc Dworowi prawa prorogowania. Zabawne

byo, jak pewna partya z pocztku nie uznawaa mnie za

prezesa, zawsze jednak ze wszelk atency mnie uwaa-
jc, — lecz jak si przekonali, e i Rzd cigle do mnie

pisze, jako do prezesa Sejmu, wic po cichu zrejterowali

si z tem zdaniem. Niektórzy nawet z pocztku zawsze

mnie tytuowali y>Herr Vice - PrdsidenU — uwaajc za^

wsze jeszcze Strobacha za legalnego prezesa. Widzc t
wielk niedorzeczno tego twierdzenia, zawsze serdecznie

si w duszy umiaem, zawsze tak sobie postpujc, jako-

bym nie uwaa, e mi chc da do poznania, e mnie

tylko za wice-prezesa uwaaj. Od wczoraj jednak ju zu-

penie ulegli tej prawdzie, e istotnie jestem prezesem,

a wic i ustay te ich troski, kto ma otworzy posiedzenie?

1 »Ksi Schwarzenberg do prezydenta Sejmu Smolki w Kro-

mierzyu — Eada ministrów bdzie jutro obecn przy otwarciu

Sejmu«. Ministrowie nie zjawili si jednak przy otwarciu posiedze-

nia, ob. str. 135 (ostatni ustp listu); w stenogramie zapisano: Vor-

sitzender: Prdsident S^nolka. Auf der Ministerhank: Krauss.

» Ob. wyej str. 128.
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Jest jednak jeszcze mnóstwo takich formalnych i etykie-

talnych kwestyi, które stronnictwo okropnie ambarasuj
i eszofuj, mnie za bardzo bawi, gdy bez wszelkiego a-
mania gowy, zawsze tak postpuj, e adnej partyi nie

ubli, a przecie to co si naley, zrobi. Ja dzi nie chc
nic innego zrobi, jak tylko przedsiwzi wybór prezesa,

wice-prezesów i caego biura. Wszyscy w ogromnym stra-

chu, nie bdc pewnymi, czy ja czy Strobach zostanie

wybranym. Nie idzie tu tak o osoby, jak o uznanie za-

sady, albowiem gdyby Stroba,cha wybrali, potpioneby zo-

stao cae postpowanie Sejmu przy kocu w Wiedniu;

gdybym ja by wybrany, pochwalone by byo; — a tu

dobrze porachowa si nie mona, albowiem co godzina

kto inny przyjeda i do samego utworzenia sesyi przy-

bd. Jabym zosta bez wszelkiego wtpienia wybrany,

gdyby panowie tej mej partyi byli cokolwiek pilniejszymi.

Lecz brakuje wielu nawet z Polaków, a wiedz, o co idzie.

Niema to samo prawie wszystkich Wochów, — a zato

z przeciwnej strony wszyscy do jednego. Moe z mej par-

tyi do 11-ej jeszcze kto przyjedzie, jak si spodziew^am.

Zabawna to historya jak to wszyscy rachuj, a kom-

binuj — jakie plany, aby nie dopuci do wyboru na

wypadek, gdyby si moja partya do 11-ej nie zmocnia.

Mnie to tem wicej interesuje, e si, rozumie si, wcale

nie troszcz; widz tylko co inni robi. Tylko o ile o za-

sad idzie, musz sobie yczy, eby mnie wybrali \ Zo-

* Por. Helfert, Erlebnisse und Erinnerungen (Die Kultur 1902,

str. 205). Jak wida z jego wspomnie, po obu stronach odzyway
si rekryminacye z powodu nieobecnoci wielu posów. Przytacza

wyraenie: »Heute wurde Smolka von den abwesenden bohmischen

Abgeordneten zum Prasidenten gewahlt« (Dzi zosta Smolka wy-

brany prezydentem przez nieobecnych posów czeskich). Poczem
dodaje: »Ministeryum byo przeraone, w ponurem usposobieniu zje-

dlimy objad i odjechalimy do Oomuca. Najboleniej by tem do-

tknity Dwór, e musia widzie na czele kromierzyskiego Sejmu,
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baczymy jak bdzie. Ja musz przy tem obstawa^ aby

wybór zaraz dzi by. Dopisz po sesyi.

Juchtowych butów nie potrzebuj ^

By wybór. Przy pierwszem skrutynium byo wotu-

jcych 248, — a wikszo absolutna wynosi 125. Dosta

Strobach 122, ja 121, Schmitt 2, Pillersdorf 1, Szuzelka 1,

Lasser 1. Nie mia zatem nikt absolutn wikszo i mu-

sielimy drugi raz wybiera.

Przy drugim wyborze byo gosujcych 255; — abso-

od którego postawy tyle zaleao, padziernikowego prezydenta;

na herbacie u arcyksiny Zofii panowao w ten wieczór wielkie

przygnbienie*. Arcyksina Zofia (ur. 1805, um. 1872), 1824 zalu-

biona arcyksiciu Franciszkowi Karolowi (ur. 1802, um. 1878), bratu

cesarza Ferdynanda, matka cesarza Franciszka Józefa. Por. niej

str. 136.

Jest to zapewne odpowied na list onj^, a mianowicie na

wyraon obaw, e w takiem miasteczku jak Kromierzy, potrze-

bne buty juchtowe. Z poród do licznych napomknie prywatnej

natury, które tu opuszczamy (ob. Przedmow), zachowalimy te

4 wyrazy, dziwnie odbijajce od powagi momentu, w którym ten

list pisano, tu przed rozstrzygajcem posiedzeniem. Smolka zagai

je o 11-tej przed poudniem nastpujcemi sowy: »Wedug obliczenia,

dokonanego przez pp. sekretarzy, obecnj^ jest komplet, potrzebny

do otwarcia posiedzenia i powzicia uchwa. Wiadomo Panom, e
9-go listopada upyn okres, na który wybrano prezydyum Sejmu.

Nie uwaam si zatem za uprawnionego do speniania jakichkol-

wiek czynnoci urzdowych, odkd dana jest mono wybrania no-

wego prezydyum. Kierowaem wprawdzie od 9-go listopada spra-

wami Izby, kto bowiem musia si tem zajmowa, a nie byo mo-

noci odezwa si do Panów w sprawie nowego wyboru prezydyum

«

(und keine Gelegenheit da war, Sie, meine Herren, wegen einer

neuen Wahl des Yorstandshureaus anzusprechen). Gdy Smolka po

tych sowach zarzdzi wybór prezydenta i 2 wiceprezydentów, po-

se Schmitt (Franciszek, adwokat wiedeski, pose m. Wiednia, pierw-

szy prezydent Sejmu od 20 lipca do 17 sierpnia), wniós wród pro-

testów (ministeryalnej) prawicy odroczenie wyboru prezydyum na

kilka dni, a posowie liczniej si zjad. Wniosek ten upad przy

gosowaniu. Ob. Yerhandl. des óst Seichsages IV. 1.
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lutna wikszo 128. Ja dostaem 131^ a Strobach 124, —
wic zostaem wybrany prezesem. Moja partya okropnie

jubiluje, albowiem przeciwna partya bya Ju pewna swego

i obstawiaa, aby zaraz wybiera, gdy przeciwnie Scimitt

(najpierwszy prezes), bojc si, e nie ma do moici stron-

ników — zrobi wniosek, aby wybór na 25-go odoy —
który to wniosek upad, — wic Czesi myleli, e ju
wygrali.

Ministrowie byli w kociele na naboestwie solen-

nem, które nam przed otworzeniem sesyi odprawiali —
i mówili mi, e na sesy przyjd, jak ju Yorstand^ b-
dzie ukonstytuowany. Gdy jednak po wybraniu prezesów

nie przyszli, wic zamknem sesy, a ministrów jako ta-

kich w Izbie nie widzielimy, — ministrowie jako deputo-

wani (to jest Stadion, Bach, Thinfeld) przyszli i gosowali

nawet, wic niezawodnie za Strobachem. Ogromn to zrobi

sensacy, e mnie wybrali, bo przez to niby Sejm uzna
wszystko, co w Wiedniu ze strony Sejmu si stao,— a ja

biedny przytem bd znowu pracowa jak wó. Nie jest

to jednak uciliwe dla mnie — i owszem cieszy mnie ta

praca, gdy widz, e jako tak szczliwy jestem godzi

stronnictwa, któreby si poary i niezawodnie do rozbicia

Sejmu przyprowadziy ^.

^ Prezydyum Sejmu.
* Gdy ogoszono rezultat drugiego gosowania, Smolka prze-

mówi (Yerhandl des óst Reichstages IV. 2): »Wysoka Izbo! Mog
to przypisywa tjdko szczególnemu zbiegowi okolicznoci, e zosta-

em wybrany prezydentem Wysokiej Izby, w której znajduje si
tylu mów, zdolniejszych odemnie i godniejszych zaj to miejsce;

szczególnie auj, e gdy w pierwszem gosowaniu szanowny ko-

lega Strobach mia o jeden gos wicej odemnie, w drugim wyborze

musia ustpi wobec waszej dopiero co powzitej uchway « (hei der

zweiten Wahl ihrem eben gefassten Beschluss weicken musstej. Po-

czem zakoczy zwiz przemow, krótkiem zapewnieniem bezstron-

noci, w tych samych mniej wicej wyrazach, co po wyborze 12 pa-
dziernika (ob. wyej str. 79, 82).
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(P. S.). 1-ym wiceprezesem zosta Majer Kajetan,

ten co by Unterstaatssekretdr, 2-im wiceprezesem zosta

Lasser ^

74. Kromierzy, 23 listopada 1848.

Od 4 godzin zabieram si do tego, aby do Ciebie pi-

sa, cigle mi przerywaj. Mam okropnie wiele do czynie-

nia z urzdzeniem etc.

Sesy przeznaczyem na 25-go, gdy jednak urzdze-

nie nie bdzie gotowe, wic odoyem dzi sesy na 27-go

o 10 z rana — i to do Oomuca Schwarzenbergowi ^ te-

legrafowaem. Sdz, e ministeryum przyjedzie i przed-

oy program. Mieli wczoraj przedoy, tak mi przynaj-

mniej przed sesy Schwarzenberg i Stadion powiedzieli, cze-

kajc, a wybór bdzie skoczony. Dowiedziawszy si
jednak, e ja zostaem wybrany, nie przyszli, — uwaajc
zapewne, e program trzeba zmieni, nie rokujc sobie

dobrego przyjcia po tej wikszoci, która si za mn
okazaa. — Mój wybór jest ze wszech wzgldów nadzwy-

czajnie wany, przeciwna partya desperuje ^.

Dzi zaproszony jestem u Wierzchlejskiego * na obiad.

Gdyby Robert ^ by wybrany, co daj Boe, to mógby
si wprawdzie jeszcze krótki czas zatrzyma; — jednak,

yczybym sobie, aby jaknajprdzej przyjecha. Na wszelki

wypadek moe czeka na moj odpowied, po doniesieniu

mi, e jest wybrany...

1 Ob. str. 5, przyp. 7 i str. 43, przyp. 2.

« Ob. str. 127, przyp. 3.

3 Por. str. 133, przyp. 1.

* Ks. Franc. Xaw. Wierzchlejski (ur. 1803, urn. 1884), od

r. 1846 biskup przemyski, 1848 pose m. Przemyla do Sejmu usta-

wodawczego, póniej od r. 1860 arcybiskup lwowski.

* Hefern. Ob. str. 13, przyp. 4; o kandydaturze jego na posa

ob. wyej Nr. 61, 66, 67 i niej Nr. 76, 85, 101, 104.
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Nie podobna wicej pisa, bo peny pokój , a nie mam
jeszcze biura urzdzonego.

75. Kromierzy, 25 listopada 1848.

. . . Mam znowu taki czas, e sypia nie mog, — co

mnie nie mao mczy przy wielkiem zatrudnieniu przez

cay dzie. Jestem jednak, jak Ci kociam, zupenie zdrów

i zarazbym Ci napisa, gdyby inaczej byo.

Co si tyczy Roberta ^, jestem tego zdania, aby na

wszelki wypadek wypracowa to, co ma zrobi z powodu

tej komisyi — i to, aby jak najlepiej, jak najpilniej zrobi,

albowiem bdzie to miao niezawodnie wielki wpyw na

jego póniejsze pooenie. Potem, e go per eoccellentiam

wszystkim zalecaem, aby mi wic wstydu nie zrobi. Gdyby
teraz jeszcze do tego zosta posem, miabym zadowolnie-

nie, e z niego czowieka zrobiem, czem wkrótce sta si

moe, — albowiem Baci^ jest znowu ministrem, a mini-

steryum mnie bardzo uwaa, etc. Das Uhrige cjiht sich^.

Do Kremizorza, moje serce, jeszcze si nie wybieraj,

albowiem nikt nie wie, jak dugo my tu zostaniemy. Zreszt

i z pomieszkaniem niemay by by ambaras. Ja mieszkam

teraz w zamku; mam pikny pokój, — jednak nie jestem

kontent, albowiem nigdy nie mog by sam dla siebie

i zreszt niedogodnoci, tak, e dalekobym wola mieszka
w prywatnym domu, a zapac tu tyle co i gdzie indziej.

Jele* mi zabra rzeczy moje i musiaem takim sposo-

^ Hefern, ob. str. 13, przyp. 4. Dalej o sprawozdaniu komisyi,

delegowanej do Belgii i nadreskich prowincyi dla studyów nad or-

ganizacy sdownictwa, ob. wyej str. 8, przyp. 4.

» Ob. str. 2, przyp. 2.

» »Keszta sama przez si zrobi si«.

* Alojzy Jele, registrant archiwum guberuialnego w Pra-

dze, pose okr. wyb. Wlaszim w Czechach, wybrany kwestorem (go-
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bem zosta w zamku. Lokalnoci w zamku s prawdzi

wie ksice. Park cudny; w lecie musi to by istny raj.

Gdybymy tu przez wiosn zosta mieli (o czem jednak

bardzo wtpi, gdy mocna partya wkrótce cign b-
dzie do Wiednia) — to jak bdzie — tak bdzie, musisz

przyjecha, albowiem nie mog sobie wystawi pikniej-

szego miejsca w lecie.

Jeeli Robert bdzie wybrany w Winnikach, — to

niech na wszelki wypadek czeka na moj odpowied. Co
si tyczy zakupowania tanich rzeczy po Brumie i Hubry-

chu, zgadzam si z Tob, aby tego nie robi, albowiem

kto wie, gdzie my bdziemy in ndchster Zukunft^. By
moe, e jak Sejm konstytucyjny ustanie, ja tu zostan

przy Sejmie prawodawczym, lub w Senacie, czy jak si

to nazywa bdzie. Wolabym jednak powróci do kraju

i tam czem by, — lecz adwokatem n i e. Stara si o nic

nie bd, lecz by moe, e mi ofiarow^a bd (tak jak to

ju byo) posad, która odpowie moim yczeniom i przy

której y bdzie mona, kierujc Wadka na czowieka,

a Nuni na pikn pann i narzeczon jakiego walnego

chopaka ^.

Widzisz, jak si zapdziem! — A tu trzeba myle
o tem, jak tu poniedziakowe posiedzenie (27-go m. b.) do-

brze wykierowa, na którem bdzie, a przynajmniej przy

niezrcznem kierowaniu moe by wiele draliwych kwe-

styi, — na którem te ministeryum nam przedoy swój

program. Dostaem wczoraj urzdowe uwiadomienie od

Schwarzenberga o formowanem ministeryum, które ju

spodarzem) Izby 14 wrzenia i w tej funkcyi utrzymany w nastp-

nych wyborach. Por. Helfert, Erlebnisse und Erinnerungen (Die

Kultur, 1902, str. 197.

^ »w najbliszej przyszoci*.
* Syn najstarszy Wadysaw (ur. 17 lipca 1841, um. 5 sierp-

nia 1888) — córka Jadwiga (ur. 5 listopada 1845, um. 5 padzier-

nika 1884).
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z Gazety Wiedeskiej znacie. Powiedziaem jednak dzi

Stadionowi, e Scliwarzenberga nie znam, aby wic zara

dzi, abym nie by przymuszony wyprosi ici z Izby, jak

si w poniedziaek poka, gdy nie widziaem adnej
kontrasygnatury dawnego ministra na to, e Sciwarzen-

berg mianowany zosta ministrem - prezydentem z peno-

mocnictwem zoenia ministeryum. Zlk si Stadion okrop-

nie, e takiego byka wystrzelili, nie pamitajc o tern,

i zaraz dzi posa kuryera do Oomuca, aby mi przy-

wióz taki kontrasygnowany reskrypt cesarski ^ .

.

Ogromn miao zrobi w Wiedniu sensacy, e znowu
zostaem prezesem,— o prawdziwym wyrazie opinii w tym
wzgldzie z gazet si nie dowiecie, albowiem moecie so-

bie wyobrazi, jakie teraz w Wiedniu przeraenie, gdy

redaktorów za artykuy rozstrzelaj.

76. Kromierzj^, 26 listopada 1848.

Bardzo to mnie zasmucio, e Robert ^ nie bdzie wy-

brany w Winnikach. Pewnie na to i wypadki lwowskie

wpyny, e si nie udao podug yczenia. Gdyby pó-

* Reskrypt z nominacy Schwarzenberga, odczytany na posie-

dzeniu 27 listopada, by rzeczywicie kontrasygnowany przez po-

przedniego ministra-prezydenta, Wessenberga, z dat 18 padzier-

nika 1848. Pismo Schwarzenberga do Smolki z zawiadomieniem

o utworzeniu nowego gabinetu, przysane pierwotnie bez tego re-

skryptu, ma dat: Oomuniec 21 listopada 1848. Oba dokumenty:

Verhandl. des óst. ReicJisi. IV. 12. Warto zwróci uwag, e sam
Smolka zrazu nie spostrzeg si chyba na niedopilnowaniu tej formal-

noci (nieobojtnej zreszt ze stanowiska konstytucyjnego), skoro

poruszy t kwesty dopiero 25 listopada, a minister-prezydent i inni

czonkowie gabinetu nie pojawili si w Izbie 22-go tylko z powodu
jego wyboru na prezydenta Sejmu, ob. wyej str. 133, 135, 136.

* Hefern, ob. str. 13, przyp. 4, o kandydaturze jego na posa
Nr. 61, 66, 67, 74, 85, 101, 104.
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niej kto mandat zoy, gdzie Robert mógby by wy-

brany, zaraz donios.

Zaczynaj teraz mi oddawa honory, w sposób, jak

gdyby cicieli naprawi, co przeciw godnoci Sejmu i mego
stanowiska wykroczyli. Tak n. p. byli dzi u ranie z wi-

zyt etykietaln ministrowie: Stadion, Bach, Gordon, Bruk ^,

(N. B. ja jeszcze u nich nie byem). Potem przyszed dzi

das gesamte hiesige Offizierscorps iton Kaiser-Infante-

rie ^ i inni oficerowie tu bawicy, w uniformach, zupenie

z wojskow etykiet <^ee Aufwartung su machen pod do-

wództwem tutejszego majora, komendanta. Nareszcie przy-

sa magistrat zapytanie, kiedy mi moe zrobi die Auf-

wartung, etc. Me byem jeszcze w yciu w takich ober-

tasach— jednak jako i to idzie. Musz jutro, jeeli znajd

tyle czasu, odda ministrom i drugim wizyt. Widz, e
mi niektórzy strasznie tych honorów, których wcale nie

pragn, zazdraszczaj, a mnie si tylko miesznem wy-

daje, e takiemu biedakowi nadskakuj, co sobie nie ma
za co surduta sprawi.

We wtorek bal na korzy tutejszej Gwardyi Naro-

dowej, to jest 28-go. Dzi niedziela, a nie mam czasu dla

przygotowa do jutrzejszej sesyi. Cigle jeszcze stronnic-

twa ze mn si targuj, jak jutrzejsz sesy kierowa,

aby ile monoci nie da powodu do rekryminacyi. Tak
np. nie chc Czesi adnym sposobem, aby czytane byy
protokoa z 29-go, 30-go i 31-go padziernika ^; ja za od

tego odstpi nie mog i nie chc — jednak tak to zrobi

ka i zaatwi, e dobrze minie.

1 Ob. wyej str. 128.

2 j>caly tutejszy korpus oficerski puku piechoty im. Cesarza* —
»zoy uszanowanie «.

^ Ob. Nr. 77, str. 141, 142.
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77. Kromierzy, 28 listopada 1848.

cz 3 egzemplarze stenograficznych protokoów

z 22-go listopada ^ Posiedzenie wczorajsze byo bardzo

burzliwe z powodu, e mielimy czyta protokoy z 28-go,

^ Ten stenogTam poruszy lawin burzliwej dyskusyi nad le-

galnoci obrad Sejmu od 6 padziernika poczwszy, na posiedzeniu

27 listopada {Yerhandl. d. óst. Reichst. IV. 5 nn), wydrukowano bo-

wiem na jego tytule: »52 Sitzung«, gdy posiedzenie 5 padziernika

(ostatnie pod prezydency Strobacha) byo zkolei 51-em, jakoby dal-

sze obrady, które wskutek permanencyi mona byo uwaa za je-

dno posiedzenie, byy nielegalne. Powsta przeciw temu Ignacj'

Paul (sekretarz I austr. Kasy oszczdn. w Wiedniu, pose z Gabel

w Czechach), uzasadniajc w krótkiem przemówieniu legalno obrad

sejmowych po 6-ym padziernika, uznaniem jej przez Cesarza, a zwa-
szcza sankcy cesarsk uchway sejmowej w sprawie przyzwolenia

podatków, powzitej podczas permanencyi. Smolka owiadczy, e
dopilnuje sprostowania tej omyki druku: rzeczywicie w zbiorze

stenogramów jest ona sprostowana. Gdj^ jednak Smolka zarzdzi
odczytanie protokoów posiedze z 28—31 padziernika, zaprotesto-

wa przeciw temu Alojzy v. H e 1 1 r i g 1 (adjunkt sdowy z Bruneck

w Tyrolu, pose z Brixen), poczem wywizaa si burzliwa dysku-

sya, w której z szczególn namitnoci wystpowa przywódca Cze-

chów Wadysaw Rieger (ur. 1818 r., um. 1903, wówczas pose
z Eisenbrod w Czechach). Mimo niezbitych argumentów, stwierdza-

jcych legalno obrad po 6-3^m padziernika, uznan przez Cesarza,

negowano j ostro. Odbyo si wreszcie imienne gosowanie co do

odczytania protokoów z 28—31 padziernika, którego rezultat —
niejako probierz si Izby — stanowi o legalnoci nie ju obrad sej-

mowych w permanencyi, ale w ostatnich dniach wiedeskiej sesyi

po patencie cesarskim z 22 padziernika, orzekajcym odroczenie

Sejmu i przeniesienie do Kromierzya (por. wyej str. 115, przyp. 2).

Uchwalono nie odczyta tych protokoów, co miao zasadnicze zna-

czenie: czy Sejm, powoany do uoenia konstytucyi, uznaje prawo

monarchy do odroczenia obrad i przeniesienia jego siedziby bez po-

lozumienia si z Izb. Gosowao 277 posów, 143 przeciw czytaniu

protokoów, 124 za czytaniem, 10 wstrzymao si od gosowania,

midzy nimi z Polaków: Wierzchlejski (ob. str. 136, przyp. 4) i Smolka,

jako zainteresowany w rozstrzygniciu tej kwestyi. Przeciw czyta-

niu gosowali z Polaków tylko chopi Czepiel, Dziwakowski, Gabry

k



142 Franciszek Smolka

29-go, 30-go i 3I-go padziernika. Partya, która z Wiednia

ucieka, sprzeciwiaa si temu czytaniu, nie cicc uzna,

e to s protokoy sejmowe. Z tego powodu przyszo do

zacitej debaty i partya sprzeciwiajca si wygraa. Wielk
win maj w tem nasi panowie deputowani. Jeszcze do

dzi dnia niema 20 galicyjskici deputowanycli. Gdyby ci

byli na miejscu swem si znaleli, byoby zwycistwo w tej

wanej kwestyi zostao po naszej stronie. Potem przyszli

ministrowie i przedoyli program, który tu cz ^
. Sesya

dugo trwaa i po sesyi miaem tyle do czynienia, e nie

mogem pisa do Ciebie.

Ogromne honory mi cigle oddawaj — tak przycho-

dz do mnie z wizyt ministrowie, starosta obwodu i inni

Wiirdentregiery, wojskowo etc; pan minister wojny by
te pierwej u mnie, jak ja u niego. Wczoraj poodawaem
tym panom wizyty i dzi.

Odebraem dzi list Roberta^, którego serdecznie po-

zdrawiam. Bardzo auj, e si nie uda wybór,— pewnie

wypadek lwowski, na to wpyn. Mech tylko dobrze wy-

robi swój referat. Powiedziaem wczoraj Bachowi ^, e ko-

misya powrócia i e Robert moe wybrany bdzie posem.

Dzi bal na korzy Gwardyi Narodowej, — wic
pójd. Werde mich aber sehr anstdndig hetragen^.

Kruchowski, Stasiowski, Wojtowicz. Nieobecni byli z Polaków: Bor-

kowski, Fedorowicz, Jakubowski, Jaruntowski, Kobuzowski, Lubo-

mirski (chory), Pieczykowski, Podlewski, Sierakowski, Trzecieski,

Wiekowski, Zamoyski, a wicl2; wszyscy zreszt Polacy gosowali

za odczytaniem protokoów. Por. wyej str. 38, przyp. 1 i str. 49,

przyp. 2. — Kilku posów polskicli zoyo mandaty.
1 Yerhandlungen d. óst. Reichst. IV, 15. Substrat tego owiad-

czenia programowego opracowa Hefert, ob. jego Erlebnisse und

Erinnerungen {Bie Kultur, 1902, str. 205).

' Hefern, ob. str. 13, przyp. 4.

» Ob. str. 2, przyp. 2, oraz str. 8, p. 4, str. 136, p. 6 i str. 137.

* »Bd si jednak bardzo przyzwoicie zaciowywa«.
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78. Kromierzy, 30 listopada 1848.

Wczoraj znowu nie byo czasu napisa do Ciebie,

—

a dzi bardzo mao. Podczas sesyi nie mog pisa, albo-

wiem musz bardzo uwaa na dyskusy, aby mnie prze-

ciwna partya, która na mnie nie gosowaa, nie apaa, jak

sobie zamierzya.

Dzi przeszo prawo, e ten, który przyjmuje posad
jak, urzd, musi si podda nowemu wyborowi. Podug
tego prawa musi si Stadion podda nowemu wyborowi

w Rawie; nie wiem, czy bdzie kompetowa, lecz zdaje

si. Zawsze jednak moe i kto inny stara si i by wy-
branym. Niech tedy Robert ^ kompetuje; — tam jest

wyborc Józef Jabonowski, niech wic u tego si dopy-

tuje, czy moe mie szansów by wybranym. Mnie nie

wypada pisa w tym wzgldzie do Jabonowskiego, gdy
zupenie bezstronne stanowisko zachowa musz.

Odebraem dzi Twój list z 26-go. Cieszysz si, e
jestem na nowo wybranym prezesem. Niedugo si tem

pociesz, albowiem ju teraz si ukadaj, aby przy na-

stpnym wyborze, który bdzie 20 grudnia, Strobacha ^

wybra, — a bardzo im si uda moe, gdy trudno b-
dzie naszych panów utrzyma, aby nie pojechali przed

20-ym na wita . .

.

79. Kromierzy, 1 grudnia 1848.

Wanie teraz nie zdaje mnie si, aby si Sejm roz-

pad, albowiem, gdy wszyscy to niebezpieczestwo czuj, —
wszyscy, a osobliwie lewa, bardzo uwaa, aby nie daa

1 Hefern, ob. str. 13, przyp. 4; o jego kandydaturze Nr. 61,

66, 67, 74, 76, 85, 101, 104.

"^

« Ob. str. 39, przyp. 2, por. str. 133—136.
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powodu do tego. Tak od najniebezpieczniejszych i najgwa-

towniejszych wziem sowo, e si z adnymi wnioskami

nierozwanymi i spokój Izby zakóci mogcymi, nie wy-

rw i wogólnoci z umiarkowaniem postpowa bd. Jest

to konieczn potrzeb, albowiem jest mocna partya poza

Sejmem, któraby sobie yczya, wszystko przywróci do

dawnego porzdku;— udaje mi si mitygowa ludzi, z czego

bardzo kontent jestem...

Wydarzy si teraz czasem, e nie kadego dnia pi-

sa bd móg, osobliwie w dniach sesyonalnych ^, gdy te-

raz podczas posiedzenia musz doskonale uwaa, aby

mnie nie baczyli, — pisa nie mog.
Robi teraz tutejszym honoracyorom, którzy u mnie

byli, wizyty; na szczcie nie zastaj czsto w domu.

Podczas wit feryi nie bdzie, wstydziby si nale-

ao, gdyby po tak dugiej przerwie, jeszczeby si chciao

witkowa. Pojad jednak pewnie wielu, — nie obawiam
si wpraw^dzie, abym 20-go znowu wybranym zosta^, gdy

wanie z naszej partyi, a osobliwie z Galicyi i Wochy
pewnie na wita pojad. Jednak z tych kilku dni pod-

czas wit nie bd móg korzysta o tyle, abym do Was
pojecha si odway, — albowiem mam to za rzecz su-

mienia, opuci jedno posiedzenie (tak jak dotychczas a-
dnego nie opuciem), gdzie najwaniejsza rzecz o gos je-

den nieszczliwie moe by rozstrzygnita. Jest jednak

wiele takich, którzy mao o to dbaj, wojauj, a bdc
na miejscu, rzadko kiedy na posiedzenie przychodz, lub

póno, po gosowaniu, kiedy ich nie trzeba. Czsto ju o to

tak si gniewaem, e tego opisa nie mog.
Wczoraj przyjecha Wiekowski, a dzi Dylewski^,

jeszcze go nie widziaem.

* 1 grudnia nie byo posiedzenia.

2 Ob. wyej Nr. 78 i niej.

* Ob. str. 9, przyp. 1 i str. 118, przyp. 1.
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Dobrzeby byo, gdyby do jakiej z naszych gazet,

do stanisawowskiej, tarnowskiej, etc. (jeeli Iwowskici

niema, któreby to umieciy), napisa artyku. Nieci si
Robert ^ tem zajmie, perswadujc naszym deputowanym,

aby w tym wzgldzie sumienniejszymi byli, urlopy nie

brali, pilnie i wczenie na posiedzenia chodzili, teraz na

wita nie odjedali, etc.

80. Kromierzy, 2 grudnia 1848.

Odebraem rano telegraficzn depesz, z Oomuca,
abym na 12-t zapowiedzia posiedzenie, poniewa mini-

steryum udzieli ma Izbie bardzo wan wiadomo. Mi-

nisteryum przyszo o 2-ej i ogosio abdykacy Cesarza

Ferdynanda i Franciszka Karola, — tudzie wstpienie na

tron Franciszka Józefa ^. Deputacya po 3-ch z kadej gu-

bernii (a zatem 30) pojedzie jutro do Oomuca celem po-

winszowania noAvemu Cesarzowi, i do Pragi celem podzi-

m

^ Hefern, ob. str. 13, przyp. 4.

« Ob. Yerhandl. des ósf. Reichs. IV. 53—57 : owiadczenie mi-

ni stra-prezydenta Schwarzenberga, protokó aktu abdykacyjnego,

manifest abdykacyjny, manifest cesarza Franciszka Józefa do ludów

Austryi, reskrypt tego do Sejmu, reskrypt tego z zatAYierdzeniem

gabinetu Schwarzenberga, reskrypt tego o nominacyi bar. Kudlera

na ministra bez teki, wszystkie dokumenta z dat 2 grudnia 1848.

Nastpnie uchwalono Avysa do obu Cesarzów deputacy (jak wy-

ej) z adresami. Redakcy adresów^ powierzono, na wniosek Fran-

ciszka Braunera (Czecha, posa z Prestic w Czechach) komisyi

5-ciu, któr mia wyznaczy prezydent. Smolka powoa do niej:

Braunera (prawica), Kajetana Mayera (centrum), Neuman na
(prawica), Schusek (lewica) i Ziemiakowskiego (lewica).

T 'chwalono d^a-ektyw dla komisyi, e oba adresy maj by wycz-
nie aktami »kurtoazyi«, bez politycznego znaczenia. — Por. Helfert,

Erlebnisse und Erinnerungen (Die Kultur 1902, str. 210).

DZIENNIK FR. SMOLKI 10
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kowania Cesarzowi abdykujcemu. Ja, zapewne bd wy-

brany do tej deputacyi. Wybór koo wieczora, a jutro

jedziemy.

81. Kroiiiierzy, 3 j;'rii(lnia 184S.

Krom. 3 grudnia 848, 1-sza godzina rano.

Jeszcze si spa nie pooyem — tyle zabiegów,

konferencyi, etc. wzgldem deputacyi do Cesarza. Kada
prowincya wybraa 3. Galicyjscy deputowani wybrali mnie

jednogonie, — potem wielk wikszoci Wierzchlejski ^

i Jaciimowicz *. Z innych prowincyi samych koryfeuszów,

dawnych prezesów: Strobacha, Schmitta, Palackiego ^ etc.

Stano, e ja jako prezes bd der Wortfuhrer i An-

fuhrer * deputacyi. Wielka cz deputowanych bardzo tem

zdaje si by enowan, a moe i ministeryum, — Idsst

sich aher nicht dndern^. Gowy sobie lami, jakby temu

zaradzi, aby to ja wanie nie by pierwsz figur tej

deputacyi — nadaremnie!...

Wcale nie pragn tej sytuacyi i najchtniejbym sam
si usun, lecz jak rzeczy stoj, — nie mog i owszem,

musz obstawa przy tem, co mi si jako prezesowi na-

ley. Nie sprzeczam si av tym wzgldzie z nikim, bo mi

* Ks. Fr. X. Wierzchlejski, wówczas biskup przemyski

o. L, ob. str. 136, przyp. 4.

2 Ks. Grzegorz Jachimowicz (ur. 1792) od maja 1848 bi-

skup przemj^ski o. gr
,
prezes ruskiej Rady Narodowej we Lwowie,

pose z Przemyla na Sejm ustawodawczy — od r. 1859 arcybiskup-

metropolita lwowski o. gr.

' Ob. str. 89, przyp. 2, str. 57, przyp. 1 i str. 135.

* »Przywódca deputacyi, upowaniony do przemawiania w jej

imieniu*.

^ »nie da si to (juz) zmieni*.
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nikt wprost nie mie tego zaproponowa, — tylko uwaam
zabiegi etc

Jedziemy dzi rano do Hullein, — a z Hullein sepa-

rattrenem razem z Schwarzenbergiem ^ do Oomuca. Po-

winszuj modemu Cesarzowi i zaraz pojedziemy do Pragi,

do dawnego Cesarza. Sdz, e 5-go m, b. ju bdziemy
z powrotem w Kromierzyu. Nie mam czasu napisa, albo

przynajmniej ponotowa sobie wszystkie te postrzeenia

i wraenia. Schowaj przynajmniej moje listy, bo moe so-

bie kiedy po przeczytaniu przypomn.

(P. S.). Czy nie wstyd! bia kamizelk, bia chustk,

i nowe czarne spodnie musiaem sobie poyczy od Mi-

cewskiego ^ i Jasia ^. Mog sobie wprawdzie sprawi —
do, e w tym momencie nie miaem.

\

82. Prag-a, 5 grudnia 1848.

Praga, 5-go grudnia 848.

Dnia 3-go grudnia wyjechalimy z Kromierya do

Hullein, gdziemy przez baamuctwo pana Ordnera*, pó-

trzecia godzin na extratren czeka musieli. Cesarz uwia-

domiony, ju o 12-ej nas czeka i obiad u siebie przyspo-

sobi kaza. Przyjechalimy jednak do Oomuca dopiero

o V23-6J, a po 3-ej bylimy u Cesarza. Takim sposobem

stao si, emy sobie obiad sami zapacili.

* Minister-prezydent, ob. str. 127, przyp. 3.

2 Jan Micewski, Dr. praw, pose z Drohobycza.

^ Marin, ob. str. 12, przyp. 2.

* Ordner, kwestor, gospodarz Izby — zapewne Alojzy Jele
ob. str. 137, przyp. 4), który ministerstwu chtnie oddawa usugi

tego rodzaju. Ciodzio zapewne o to, eby deputaeya nie bya ha

objedzie u Cesarza.

10*
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Idc do Cesarza, warty 2 razy (jak przed arcyksi-

ciem) Gweraus * Avoali i bbnili. Przyj nas Cesarz w sali

tronowej w przytomnoci ks. Schwarzenberga *, hr. Grunc^

i kilku innych mnie nieznanych. Powiedziaem:

»Eure Majestat! Es ist mir die hohe Auszeichnung

zu Teil geworden, an der Spitze einer Deputation des kon-

stituirenden Reichstages und im Namen desselben^ aus An-

lass Eurer Majestat Regierungsantrittes, tolgende ehrer-

bietige Adresse Eurer Majestat vortragen zu durfen (tu

przeczytaem adres). Geruhen Eure Majestat diese Adresse

huldvoll entgegenzunehmen« *.

Na to odpowiedzia Cesarz, do miaym gosem z po-

cztku (potem jednak dwa razy stan, nie mogc sobie

dobrze przypomnie, co mia powiedzie)^. T odpowied
zapewne jeszcze przez ministeryum na pimie dostaniemy,—

upomn si przynajmniej o to. Jeden wyraz z tej odpowie-

dzi bardzo mi si nie podoba, — ciekaw jestem, czy i na

pimie dadz, — to jest, e powiedzia midzy innemi: »ich

iverde das mir vorsiilegende Verfassnngsiverk prufen
itnd demselben meine kaiserliche Sanktion erteilen* ®. Na

* Gewehr aus! — komenda, na któr nastpuje prezentowa-

nie broni i uroczyste oddawanie wojskowych honorów.
» Ob. str. 127, przyp. 3.

' Karol Ludwik hr. Griinne (ur. 1808), oficer uanów 1828,

od 1839 pukownik w subie dworskiej, od sierpnia 1848 ochmistrz

dworu arcyks. Franciszka Józefa, pozosta przy nim po wstpieniu

na tron.

* »Najjaniejszy Panie! Pad na mnie wysoki zaszczyt, na

czele deputacyi Sejmu ustawodawczego i w jej imieniu, z powodu
wstpienia na tron Waszej Cesarskiej Moci, nastpujcy uniony
adres W. Ces. Moci odczyta . . . Raczy W. C. M. ten adres mio-

ciwie przyj*.
* Por. Helfert, Erlehnisse und Ermnerungen (Die Kultur 1902.

str. 212).

* »Z badam konstytucy (raczej elaborat konstytucyi), która

mi bdzie przedstawiona, i udziel jej mojej cesarskiej sankcyi*.
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to odpowiedziaem jeszcze krótko, poczem si waciwa ce-

remonia skoczya. Potem przystpi Cesarz do mnie i za-

cz niby konwersacy, lecz tylko ze mn. Pyta si jak

w Kromieryu umieszczeni jestemy? — czy wiele mam
do czynienia ? — etc Odchodzc, znowu Gwerausy

etc Objad caa deputacya razem jada w hotelu, gdzie

stosowne wiwaty etc

Przenocowawszy w Oomucu, pojechalimy osobnym

trenem, 4-go do Pragi, gdziemy w wieczór, o 6-ej stanli.

Dzisiejszy dzie zeszed cay na konferencyach, czyli u Ce-,

sarza bdzie posuchanie, lub nie. W Oomucu zdawao
mi si e niechtnie widzieli, e do Pragi jedziemy etc. etc

Zreszt, Cesarz istotnie jest tego usposobienia, e dla niego

jest mka, przyj deputacy; pojedynczych chtniej przyj-

muje. Z korporacyi tutejszych, które przyszy wita Ce-

sarza, zawsze tylko jednego puszczali do Cesarza. Tak s-
dzilimy, e ja tylko sam pójd do niego: — tymczasem

przysza odpowied od Lobkowitza, e jutro, o ^/21-ej caa
deputacya bdzie przyjta od Cesarza. W Pradze bardzo

nas honoruj, przed pomieszkaniem mojem mam tu (a na-

wet w^ Oomucu) dubeltow stra honorow z Gwardyi
Narodowej. Na wieczór bylimy w teatrze na Don Juanie.

Po teatrze, zaproszono nas na tak zwan Biesiad obywa-

teli praskich, gdzie nas bardzo solennie i huczno przyjto.

Toastów bez koca, etc. Zostalimy tam do V22-ej w nocy.

I

Por. sprawozdanie Smolki o tej audyenc^d na posiedzeniu Sejmu

7 grudnia {Yerhandl. d. óst Reichst. IV. 77): »J. C. M. udzieli de-

putacyi odpowiedzi, której mi pimiennie nie zakomunikowano;
w tej sprawie zamierzam jeszcze zatem zwróci si do pana mini-

stra-prezydenta. O ile mogem zapamita, J. C. M. przyj mioci-
wie wyrazy lojalnoci Sejmu ustawodawczego, przytern za ol)jawi

yczenie i nadziej, e konstytucya (das Konstitutionswerk) bdzie
mu wkrótce przedstawiona, któr zbada i której nastpnie udzieli

cesarskiej sankcyi*. Co do dania autentycznego tekstu przemowy
Cesarza, ob. niej str. 152.
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Dzi, 6 -g O grudnia, mamy odwiedzi niektóre

ciekawoci, koto 1-ej w poudnie bdziemy u Cesarza,

a o 6-ej wieczorem pojedziemy przez noc do Kromierzya,

aby stan na posiedzenie, które bdzie 7 -go.

Wczoraj nie mogem przyj do tego, aby list zako-

czy, i wyekspedyowa. Dzi, cho rano jeszcze, odsyam
list, aby si znowu tak nie stao.

88. Kromierzy, 7 grudnia 1848.

Na prdce pisz, e z Pragi dzi rano przyjeciaem,

a o 9 ej ju by musiaem na posiedzeniu. Co staremu Ce-

sarzowi powiedziaem i co on odpowiedzia — zobaczysz

w stenograficznym protokole ^ Do, ze nas w Pradze bar-

dzo dobrze i solennie przyjli i przy praskim Dworze kon-

tenci byli, emy przyjechali.

Wczoraj by u mnie ]<:orpus oficerski Gwardyi Naro-

dowej praskiej, a rozumie si, e miaem podwójn stra

honorow i zawsze 2 razy Gweraus woali etc

—

84. Kromierzy, 8 grudnia 1848.

Moesz sobie wystawi, jak gorco pragn by u Was,

a przynajmniej z W^ami, — jednali nie mog myle o tem,

abym na wita do Was przyjecha. Nie miabym sumie-

nia oddalenia si cho na moment, kiedy najwaniejsze

rzeczy mog by rozstrzygnite moe wikszoci jednego

gosu. Jeeli kiedy byo potrzeba by na miejscu, to nigdy

tak jak teraz. Jeelibym zosta wybrany na prezesa 20-go

lub 21-go, — to ju wcale oddali si nie mog; lecz i na

wypadek przeciwny, jestem koniecznie potrzebny dla sa-

* Yerhandlimgen des osterr. Reichstages IV. 78.
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mego gosu, — tudzie, e mam jaki wpyw na stronnic-

twa, litóreby si bez mej interwencji ju nieraz byy po-

róniy najolvropniej. Mam wszystiim za ze, l^tórzy i je-

dno tylls:o posiedzenie opuszczaj, i nie chciabym da
tego przyl^adu w rzeczy, przeciw l^tórej cigle mówi.

Daj Boe, aby bya wczesna wiosna, albowiem, jak

tylko powietrze dopuci, w marcu lub w kwietniu powo-

am Was do siebie. Do tego czasu, te stanie z pewno-

ci, czy zostaniemy w Kromierzyu, czy w Wiedniu,

a jeeli si tylko stosunki tak ustal, e konstytucy,

a moe i prawa w bezporednim stosunku z t zostajce,

ukada bdziemy, to ten Sejm Ustawodawczy potrwa

przynajmniej rok cay. Zreszt, nawet po rozwizaniu tego

Sejmu, bdzie zwoany zaraz Sejm prawodawczy i wypa
tak moe, e bd zasiada w Reprezentacyi w Wiedniu

prowincyi czcej (sic).

Z tych to przyczyn, tudzie, e na wypadek, gdy-

by tylko sama przyjechaa, znowu nasze ycie familijne

rozerwaneby byo, — musicie wszyscy przyjecha: Ty,

Frycia ^ i dzieci. Meble nasze we Lwowie damy gdzie do

znajomego, lub do najtego pokoju. Tu mona wszdzie

mie poyczone meble, — a jak dalej bdzie, zobaczymy.

Drugi kwarta naszego teraniejszego pemieszkania ko-
czy si I-go maja, jak mnie si zdaje, wic pamitaj, aby

si nie wiza na duszy czas, a zreszt mamy do uo-

enia tego projektu jeszcze 3 miesice czasu.

Rozmaite tu robi kombinacye wzgldem nastpuj-

cego wyboru prezesa, który teraz zawsze bdzie bardzo

wany z powodu kierowania debat konstytucyi. Chocia

tego z protokoów stenograficznych nie wida, jednak sta-

nowisko prezesa pod tym Avzgldem, jak av ogólnoci co

do prowadzenia interesÓAY Sejmu poza posiedzeniem pu-

' Fryderyka B ii c k e r v. S a 1 z h c i in, modsza nic/aiiiua

siostra zonv Smolki.

b
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blicziiem, jest bardzo wane. Partya, która koniec^znic

Strobacha ^ chce mie prezesem, widzi, e to trudno be-

dzie, i moe si poczy z party, która chce innego, byle

tylko nie mnie i postawi na kandydata moe Mayera*.

Mayer na taki wypadek, mógby mie wielk szans by
wybranym, zwaszcza, e teraz usiuje sich der Linken
angenehm zu machen^. Pomimo wszystkich tych kombi

nacyi i zabiegów, mógbym niezawodnie zosta prezesem,

gdyby tylko nasi panowie wszyscy na miejscu zostali.

Sdzisz moe, e ja z przeciwnej partyi, Bóg wie, jakie

dowiadczam nieprzyjemnoci,— lecz przeciwnie. Wszyscy
s dla mnie z wielkiem i — jak mnie si zdaje — szcze-

rem uszanowaniem, co nie przeszkadza, a nawet w po-

rzdku jest, e si w kwestyach politycznych na zacite

nieprzyjacielskie obozy dzielimy. daem dzi pisemnie

od ministrów, aby mi odpowied modego Cesarza na pi-

mie dali'*.

Tylko dobrym znajomym moje listy daj do czyta-

nia, — obawiam si o niedyskrecy, aby z moich listów

czasem kto co nie wydrukowa, a w mojem pooeniu,
mógbym mie przykroci z tego powodu, — tak, jak ju
miaem,e si na mnie odwouj, e to lub owo powiedziaem.

Moe mnie ta bezsenno minie; jest to bardzo przy-

kra rzecz ^. Cay dzie jestem tak zajty, e n. p. od 20-go

listopada do gazety zajrze nie miaem czasu, — a w nocy

si cigle przewracam, nie mogc spa, — a czyta boj

» Ob. str. 39, przyp. 2.

2 I wiceprezydent Sejmu od przeniesienia obrad do Kromie-
rzya, ob. str. 5, przyp. 7.

'^

»przypodoba si lewicy «.

* Ob. wyej str. oo. — Wskutek tego kroku Smolki zakomu-
nikowano mu nastpnie autentyczny tekst przemowy Cesarza, który

pomieszczono w protokoach obrad sejmowych, ob. Verhandlunge)i

d, óst Reichst IV. 99.

» Por. wyej Nr. 75, str. 137 i niej str. 159.
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si, aby si wcale ze snu nie wybi. Przytem jednak je-

stem zdrów. Dowiadczaem w rozmaity sposób: na wie-

czór piem kaw, ierbat z rumem i bez rumu, czeko-

lad, — wcale nic. Jadem co, — wszystko to jednak nie

robi rónicy. W Wiedniu mi jako w tym wzgldzie lepiej

byo, — moe dla wikszego ruchu, a moe e mi w le-

cie zawsze w tym wzgldzie lepiej byo.

Dostaem dzi interesujcy list z Londynu ^ .

.

. . . Dostalimy teraz przy sposobnoci danych
80,000.000, den gansen Staatsvoranschlag *, ksiga in 4-to^

gruboci 3 palcÓAV. Jeeli mi si uda dosta nadliczbowy

egzemplarz, to poszl Gowackiemu; bardzo to ciekawe

dzieo. Z powodu danego kredytu n a d z w y c z a j n e g o,

80,000.000, bd niezawodnie ostre debaty na przyszy ty-

dzie, — teraz poszo do finansowego wydziau. Kraus *

wniós to danie pod prezydency Mayera, jak w Oo-
mucu byem. Ziemiakowski ^ mówi przeciw temu, —
a dzi odebra poczt taki list bezimienny:

Ziemiakowski derweise spricht:

»Die achtzig Millionen gieb ich nicht«.

* List z 30 listopada 1848, podpisany: Montague R. Lowesson^

•A gorcymi wyrazami uznania dla bohaterstwa Wiedeczyków, ol).

Widraann, Franciszek Smolka str. 954.

' Ob. Yerhandl. des osterr. Relchst. IV. 65 nn.

» Ob. str. 10, przyp. 1.

* Ob. str. 52, przyp. 5; por. Yerhandl. etc. IV. 72. Ziemia-

kowski wniós, eby obrady nad kredytem nadzwyczajnym 80 mi-

lionów z. ra. k. odroczy, dopóki Sejm nie speni swego gównego,
zasadniczego zadania, dla którego zosta zwoany, t. j. dopóki nie

uchwali konstytucyi. Poniewa 80-miionowy kredyt mia suy na
opdzenie kosztów wojny z Wgrami, Avniosek Ziemiakowskiego
zmierza do wywarcia skutecznej presyi w sprawie zachowania si
Dworu i Rzdu wobec konstytucyi, do której uchwalenia Sejm móg
dopiero teraz przystpi na podstawie elaboratu Wydziau konsty-

tucyjnego. Izba przesza wikszoci gosów do porzdku dziennego

nad wnioskiem Ziemiakowskiego. Ob. niej Nr. 95, 96.
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Die Reichstagskasse aber spriclit:

»Auch ich gieb die zweihundert ^ iiicht.

Doch die zweihundert kannst zu deinem frommen
Saldirt auf den Hintern bekommen«.

S5. Kroinicrzyz, 9 <>rudiiia 1848.

...Nie jestem w stanie odpisa na wszystkie listy,

po czci i wane, które odbieram. Musz poprosi kogo
z naszych deputowanych, aby mi w tem by pomocnym!

Fedorowicz ^^ pose tarnopolski, skada mandat: al
mi bardzo, bo rozsdny i uczciwy czowiek, — zostaje tak

dugo, a nowy pose nie przyjedzie. W Tarnopolu, bdzie
jak si zdaje, wybrany komisarz Piwocki, godny czo-

wiek, — moeby jednak i Robert konkurowa ^
. .

.

Jeszcze nie wiem, wiele tu zapac za pomieszkanie.

Mieszkam w zamku, co wcale niewygodnie. Moe sobie

póniej w miecie wynajd, a to komu odstpi.

Mamy tu teatr; moe jutro i3Ójd.

AVszak dzi Twoje imieniny, moja droga, wic win-

szuj Ci, abymy si jaknajprdzej zobaczyli.

Mamy tak pikny czas i pogod, jak sobie nie przy-

pominam o tej porze.

86. Kroinierzy, 12 grudnia 1848.

...Nie byem jeszcze w teatrze, nie mog przyj do

tego. Dzi przyjecha Podlewski* i opowiada nam o królu

^ Auzya do dyjet poselskich, których miesiczny ryczat wy
nosi 200 zl. m. k.

» Ob. str. 12, przyp. 3.

3 Hefern, ob. str. 13, przyp. 4; o jego kandydaturze na posh

Nr. 61, 64, 67, 74, 76, 85, 101, 104.

* Waleryan Podlew sk i, wk dóbr, pose z Ko88owa.
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bukowiskim, Kobylicy 1-ym \ o którym i w gazetach ju
pisz.

Ministrowie pojechali do Oomuca, lecz jutro tu bd.
Wic bd u nich wzgldem naszego biednego kraju jutro

i oddam im memorandum w tym wzgldzie napisane.

Ju teraz rozpoczynaj si die Wahlumtriebe ^ Avzgl-

dem wyboru, który bdzie 20-go lub 2 I-go.

ycz Wam, abycie si na Wilii dobrze bawili. Ja

pewnie smutno przepdz, bo nie z Wami. Posadcie przy-

najmniej mój portret do stou . .

.

Fedorowicz * poda rezygnacy. Zostaje jednak tak

dugo, a nowy deputowany nie przyjedzie. Sycha znowu,

e komisarz Piwocki niebardzo dobry. Jabym na wszelki

wypadek wola Kazimierza Grocholskiego *, gdyby si udao
jego wybra . .

.

87. Kromierzy, 13 g-rudiiia 1848.

. . . Wczoraj bybym o mao co do pojedynku przy-

szed. Na posiedzeniu 11 -go obrazi mnie podczas debaty

Rieger ^, tal^, e krzyk ogromny powsta, dajc, abym

^ Lucyan Ko by lica, chop bukowiski, pose z Wyznicy na

Bukowinie.

' » Zabiegi Avyborcze« w sprawie nowego wyboru prezydenta

Sejmu.
» Ob. str. 12, przyp. 3 i por. wyej str. 154.

* Kazimierz Grocholski, w. dóbr (ur. 1815, um. 1888), nie

wszed w r. 1848 do Sejmu ustawodawczego, dopiero od r. 1861 bra
wybitny udzia w 3^ciu paramentarnem, jako pose na Sejm gai-

cyjsvi i do Rady Pastwa; pierwszy minister dla Gaicyi 1871 (w ga-

binecie Hohenwartha), nastpnie dugoletni prezes Koa polskiego

w Wiedniu.
^ Ob. wyej str. 141, przyp. 1. Na posiedzeniu Sejmu 11 gru-

dnia, podczas debaty nad regulaminem, Gleisbach (str. 31, przyp. 1)

wniós poprawlie, eby pose, zapisany do gosu, mia prawo glos

swój innemu posowi odstpi. Przy gosowaniu nad t poprawk,
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Riegera do porzdku wezwa (mir Ordnung rufen). Nie

chciaem tego zrobi, bdc wielkim nieprzyjacielem wszel-

kich publicznych kótni, lecz po posiedzeniu posaem
Florka* do Riegera, z owiadczeniem, e na niegrzeczno-

ci w Izbie odpowiada nie bd, e jednak, gdyby si
jeszcze raz czego podobnego dopuci, nie jako prezydent,

lecz jako Smolka, jego znajd i satysfakcyi zadam. Flo-

rek, gorcy, poszed i owiadczy, e ju za ten wypadek

satysfakcyi dam. Skoczyo si jednak na tem, e Rie-

ger przyszed i mnie piknie przeprosi. Nie chciabym,

aby ten wypadek rozgoszony zosta, aby moi przeciwnicy

nie mówili, e ju w ten sposób teroryzowaó zaczynam.

88. Kromierzy, 14 grudnia 1848.

Dzi posiedzenie dugo trwao, do 3-ej, wic niewiele

pisa mog . .

.

Smutny teraz Sejm, nie uwierzysz, jak si ludzie po-

zmieniali. Nigdy nie pochwalaem tych krzyków, i ostre

wystpienie, dlatego tylko, aby co ostrego bez skutku

i poytku powiedzie, — lecz a lito czy pogarda si

wzmaga, widzie teraz tych bohaterów, jak to uszy po-

Smolka stwierdzi, e zostaa ucliwalona wikszoci gosów. Na to

odezway si AYolania Oi! oi! a Rieger zada kontr -próby. Gdy
Loiner, nie proszc o glos, powiedzia w kilku slowacli, e orzecze-

nie prezydenta jest obowizujce a regulamin nie zna kontrpróby

w gosowaniu (und eine Gegenprohe gieht es nicht mehr), Rieger

rzek: »W takim razie bd prosi pana prezydenta, eby na przy-

szo by cokolwiev ostronejszym w wtpliwych razaci«. Steno-

gram zapisuje tu: »Poruszene. Oh! oh!« Smolka owiadczy tylko:

>Uwaaem, e bya niewtpliwa wikszo* — i zarzdzi goso-

wanie nad inn poprawk. Ob. Yerhandl. d. ost. Reichst. IV. 115

i por. niej Nr. 96.

* Ziemiakowski, ob. str. 52, przyp. o.
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spuszczali, nie wac si ani sówka powiedzie. Nie sto-

suj to do naszych posów, którzy zawsze jeszcze a za-

nadto kurau maj, — tak e wstrzymywa trzeba, aby

czego nie powiedzieli, coby w teraniejszych okoliczno-

ciach tylko zaszkodzi mogo. Tyczy si to po najwik-

szej czci posów innych narodowoci, którzy nieraz

ogromny haas niepotrzebnie narobili, a teraz dr ze

strachu.

Posyam 3 stenograficzne protokoy, nr. 57, dwa
egzemplarze protokou z 2-go grudnia, dla Ciebie i Go-
wackiego ^, — a to z przyczyny, e tam wydrukowane s
wszystkie dokumenta, na abdykacy si cigajce.

Uwaano tedy w Izbie natychmiast, e kiedy wszyst-

kie dokumenta opiewaj y>von Gottesgnaden<^, ja wznio-

sem ein Hoch dem y>kons t i t ii t i o ne 11 en« Kaiser und
Kónig ^.

fP. S.). Projekt prawa gminnego przedoony by
przez ministeryum i ma by prowizorycznie zaprowadzony.

Wykoatali w Wiedniu i w innych miejscach Mis-

strauensvoten ' wyborców przeciwko Goldmarkowi, Fiiste-

^ Ob. str. 3, przyp. 4.

' Por. Yerhandl. des osterr. Reichst. IV. 55, 56, 57. Po odczy-

taniu aktów, odnoszcych si do abdykacyi cesarza Ferdynanda,

oraz jeg-o i cesarza Franciszka Józefa manifestów, Smolka zabra

gos i powiedzia: »Panowie! Przyjmijmy te niezmiernej wag"! za-

wiadomienie jednogonym okrzyliiem: Nieci yje konstytucyjny

cesarz i król Franciszek Józef! Manifest Ferdynanda z 22 padzier-

nika, zarzdzajcy odroczenie Sejmu i przeniesienie do Kromierzya
{Yerhandlungen etc. III. 351) rozpoczyna si jeszcze, jak i poprze-

dnie manifest}' od tytuu: Wir Ferdinand /, konsitutioneller Kai-

ser von Oesterreich, Kónig voii Ungarn etc.« Jedynie w reakcyjnym

manifecie z 16 padziernika (ob. wyej str. 90) niema tego, ale

niema te adnego tytuu, tylko jest podpis, a manifest zaczyna si
od sów: An meine Yólker.

» >Wotum nieufnoci*.
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rowi, Borosch i innym. Chc takim sposobem tych po-

sów moralnie do wystpienia z Izby przymusi, — teraz

ju pisz w gazetach, e moi wyborcy mnie maj przy-

sa ein Mistrmiensootiim, — co za szelmostwo! Sdz
jednak, e to im si nie uda, jeeli istotnie wojskowo
(jak to sycha) o to si stara. Ja jednak temu wiary da
nie mog.

89. Kroiiiierzy, 15 grudnia 1848.

Wanie mi Pieczykowski ^ odda list, donoszcy
o wziciu Dobrzaskiego ^ w rekruty, tudzie list przez

poczt odesany w tym samym interesie, — nareszcie list,

wstawiajcy si za Grossem 2. Rozumie si, e wszelkiego

uyj wpywu, aby pomódz. Me wiedzc jeszcze o wy-
padku z Dobrzaskim, byem przedwczoraj u Stadiona

i Bacha, wskutek listu Wasilewskiego*, Dwernickiego'^

i Deputacyi krakowskiej. Oddaem im mae memorandum,
proszc, aby co dla zmiany stanu wyjtkowego i Galicyi

zrobili. W szczególnoci mówiem z nimi wzgldem bez-

wzgldnego wydalenia emigrantów, brania w rekruty, i t.*p.

Stadion mao co pocieszajcego powiedzia, wicej si spo-

dziewam po Bachu. Wczoraj pojechali ministrowie do Wie-

dnia, maj przyjecha w niedziel lub poniedziaek (17-go

lub 18-go). Bd zaraz u nich i zrobi, co zrobi mona.
Gdyby si przedtem jeszcze jaka sposobno ratowania

wydarzya, nie omieszkam wszelkich uy kroków,— tym-

• Melitoii Pieczykowski, wl. dóbr Medwedowce, pose
z Krzywczego.

2 Ob. str. 28, przyp. 4, oraz niej Nr. 90, 92, 93, 97, 101, 107,

109, 122, 135, 136.

» Ob. str. 14, przyp. 2.

* Ob. str. 14, przyp. 1.

» Ob. str. 11, przyp. 3.
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czasem to familii Dobi^zaiiskiego na pocieszenie owiadczy
moesz. Moe moja przedwczorajsza konferencya z mini-

strami w tym wzgldzie bdzie miaa jaki skutek . .

.

Jeszcze zawsze bardzo le sypiam, co mi si czasem

wprawdzie i przyda, albowiem, majc osobliwie w dniach

sesyonalnych wiele do czynienia, siedz czsto do 1-ej i do

2-ej w nocy. Grdybym zosta wybrany prezesem, a wypa-

dyby dusze ferye, to bd mia nadzwyczajnie smutne

ycie, albowiem wszystko si rozjedzie, a ja jednak bd
zmuszony zosta, bojc si, by w mej niebytnoci co nie-

nalecego nie stao si, a mam do przyczyn do tej

obawy. Rzeczywistej pracy za nie bdzie, wic znudz si

na funty.

Przyjechaa tu deputacya serbska, mody Miosz, Su-

plikacz, Dragiemirowicz midzy tymi; lecz niebardzo maj
by kontenci z odpowiedzi i konferencyi ze Stadionem.

Z nami nie mówi, dla naszego Yotum za Wgrami, zato

z Czechami si bawi. Midzy Czechami wielka zasza

scysya, gdy niektórzy widz, e ich za rodek uyto, i e
im teraz przyrzeczenia nie dotrzymuj.

Najciekawsze teraz zachodz co do wyboru prezesa

kombinacye, konferencye, ukady i intrygi, w które ja si,

rozumie si, nie mieszam, uwaajc tylko zdaleka.

i)0. Kromierzy, 16 grudnia 1848.

cz list do Chrzstowskiego, który niech Robert

po przeczytaniu zapiecztuje, i odda. Do tego, przez Chrz-
stowskiego zaprojektowanego, tu zaoy si majcego Se-

kretaryatu ^, zaproponowa Chrzstowski Pola, siebie, Kon-

stantego Zalewskiego, jeszcze kogo i Roberta, — wic

Por. wyej str. 13, J4.
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sdz, e z Robertem o tern mówi. Dziwi mnie jednak, e
Robert nic o tem nie wspomnia. Rzecz zupenie nieprak-

tyczna, jak wszystkie te deputacye, które z powodu roz

maityci wypadków dawniej do nas do Wiednia przysy-

aj, lub jeszcze przysa maj. Dolegliwoci i yczenia
kraju, niech nam napisz, w formie petycyi, lub te pry-

watnego udzielenia, lecz dokadnie, gruntownie, na dowo-

dach oparte, a my tu osdzimy, o ile te yczenia mog
by przeparte, — a jeli nie, to przynajmniej w duchu

tych potrzeb mówi moemy z ministrami, deputowa-

nymi etc.

Od Dobrzaskiego ^ odebraem dzi list, z Sdowej
Wiszni ukradkiem pisany, w którym donosi o wypadku
swoim, proszc o pomoc. Gdybym tylko z pewnoci wie-

dzia, gdzie ministrowie si znajduj, czy w Wiedniu lub

Oomucu, — to bybym jeszcze Avczoraj, cho prywatnie

do Bacha napisa. Sycha, e jutro maj przyjecha do

Kromierzya; pójd natychmiast do nich i napisz Ci za-

raz o rezultacie tej konferencyi.

^1. Kromierzy, 17 grudnia 1848.

Ministrowie maj dopiero dzi w nocy przyjecha;

bd si stara, abym koniecznie jutro z nimi mówi, cho-

cia jutro posiedzenie, gdzie po uszy bd mia do czy-

nienia ...

Nie mog dalej pisa, gdy mi cigle przerywaj,

a poczta odchodzi, zreszt, nie mam dzi nic szczególnego

do doniesienia, prócz, e podug listów z Wiednia, w Pa-

ryu ma by rewolucya, a Cavaignac zabity.

^ Ob. poprzedni Nr. (89).
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\)'l. Kromierzy, 18 grudnia 1848.

Dzi byo posiedzenie od 9-ej do 3-ej.

Przyjechaa Dobrzaska ^; byem z ni po posiedze-

niu u Krausa i bardzo ywo mu t krzywd przedstawiem.

Stadiona nie zastalimy; byem u niego kilka razy. Mini-

strowie dzi o 6-ej jad do Oomuca, lecz maj przyje-

cha na sesy jutrzejsz. Me zapi tego interesu.

Cauj Was serdecznie, ledwie tyle napisa czasu

miaem.
Jutro posiedzenie. Pozajutro wybór, — ogromne przy-

gotowania przeciwnej strony; i we czwartek, 2I-go bdzie

posiedzenie.

93. Kromierzy, 19 grudnia 1848.

Dzi byo posiedzenie, wic nie mam czasu wiele

pisa, i jutro bdzie wraz z wyborem prezesa. Gowy so-

bie ami, jak gosowa, nawet moja partya w strachu,

i nie wie, czy na wszelki wypadek na mnie gosowa lub

nie, albowiem mówi, e gdyby byo pewno, e upadn,
toby na kogo innego gosowali, aby nie byli zwycieni;
ja za mówi, e gdyby nawet pewne byo, e upadn, to

zawsze powinni na mnie gosowa, aby pokaza, e jest

partya, która jednak zebra moe stokilkadziesit gosów.

Dzi ministrowie nie przyjechali, lecz jutro pewnie

bd, wic pójd znowu z Dobrzask do nich^ Kraus

zawsze kilka razy w tygodniu w Wiedniu i przez wita
i okoo Nowego Roku pewnie w Wiedniu bdzie.

Jeeli jutro po wyborze czas bdzie, to napisz, jak

wypad ...

L

1 Ob. wyej str. 158, przyp. 2.

2 Ob. tame.
DZIENNIK FR. SMOLKI. H
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Agitacya wzgldem jutrzejszego wyboru ogromna,—
prawa strona i ministeryum chc koniecznie Strobacha *

rehabilitowa, — a centrum chce kogo innego, tylko nie

mnie, bojc si w tem okaza uznanie rewolucyi padzier-

nikowej — jak gdybym ja by zrobi t rewolucy!!!

Niech si kóc, mnie wszystko jedno. Nie wybior—
to sobie troch odpoczn.

94. Kromierzy, 20 grudnia 1848.

Ogromna bójka na dzisiejszem posiedzeniu. Przed po-

siedzeniem owiadczyli Czesi, e wszyscy mnie dadz gosy,

jeeli przy pierwszem skrutinium bd mia najwicej go-
sów, — lecz nie dotrzymali sowa, albowiem tak

poszo:

1-sze skrutinium :

Smolka 143

Strobach 2 130

Kaj. Mayer'* .... 58

Hagenauer* .... 1

2
i
332 i 167 absolutna

wikszo.
2-gie skrutinium:

Strobach 161

Smolka 160

Kaj. Mayer 5

2
I
326

I

164 absolutna

wikszo.

> Ob. str. 39, przyp. 2.

* Ob. tame, por. str. 134.

* Ob. str. 5, przyp. 7.

* Jan Hagenauer, wJaciciel domu handlowego w Tryje-

cie, pose m. Tryjestu.
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3-cie skrutinium:

Strobach 166

Smolka 157

Próne kartki ... 3

2
I
326

I

164 absolutna

, wikszo.
Wic Strobach zosta wybrany *.

Wedug kombinacyi okazuje si, e 5 z mej partyi

przy ostatniem skrutinium skrewili. Brakowao naszych 10.

Podczas wyboru, który trwa 3 godzin, ogromnie agitowali

Czesi i Szaszkiewicz *, straszc chopów, e jak ja zostan
wybrany, to Sejm bdzie rozpdzony. Jednak gosowaa
cz chopów naszych na mnie, a ci, którzy przeciwko

mnie gosowali, bardzo to niechtnie robili, bo mnie polu-

bili. Daj sowo honoru, e bardzo kontent jestem, e te-

raz troch wypoczn. Wybór Strobacha Izba zupenie cicho

^ Wybór ten mia zasadnicze znaczenie, niemniej jak pierw-

szy wybór prezydenta po przeniesieniu Sejmu do Kromierzya 22

listopada, jako próba si, jako manifestacya przewagi jednego lub

drugiego kierunku politycznego, co w tym wanie momencie miao
szczególn wag, gdy Sejm mia przystpi do obrad w plenum nad
prawami zasadniczemi. Nawet stenogram tego posiedzenia {Yerhandl.

d. óserr. Beichst IV. 190) daje wyraz rozgorczkowania z powodu
tego wyboru. Po pierwszem gosowaniu zadano przerwy 10 minut
dla namysu, poczem wywizaa si dyskusya, czy regulamin po-

zwala na tak przerw podczas gosowania, poniewa tekst re-

gulaminu opiewa, e na danie 10 posów naley zarzdzi 10-mi-

nutow przerw przed gosowaniem. Czesi domagali si przerwy,

Brestel energicznie przeciw niej protestowa; widocznie lewica oba-

wiaa si, e podczas przerwy niektórzy jej posowie ulegn namo-
wom i dadz si przecign na przeciwn stron, co stao si rze-

czywicie. Smolka stwierdzi przy gosowaniu nad tym przedmio-

tem, e wikszo owiadczya si za przerw po pierwszem skru-

tynium, poczem zarzdzi 10-minutow przerw.
' Ks. Grzegorz Szaszkiewicz, pleban obrz. gr. w Uhry-

nowie, pose z Monasterzysk
,

przywódca Rusinów, por. niej
»tr. 172.

11*

I
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przyja, za moje poegnanie ogromnymi oklaskami ^ P a-

mitaj nie pisa teraz do mnie Rechstagsprdsi'

dent, tylko Reichstagsahgeordneter. Na I-go wice-prezesa

postanowilimy wybra Doblhofa, który istotnie wybrany

zosta*, a na drugiego Wocha Pretis^. Wybrany jednak

zosta Tyrolczyk, Hasselwanter *. Rozumie si, e mógbym
by wybranym 1-ym wiceprezesem, gdybym by chcia,

lecz nie chciaem. Byem z Dobrzask^ u Kraussa, Sta-

diona i Bacha. Obiecali, lecz nic wicej.

(P. S.) ^. Niektórzy z moich wielkich stronników za-

sabli z tej agitacyi i dugiej niepewnoci, jak to cigle si

wahao.

95. Kromierzy, 21 grudnia 1848.

Dzi debata nad poyczk 80,000.000 \ Borkowski
»,

jak zwykle, bardzo dobrze mówi. Nic Ci zreszt szczegól-

nego nie mam pisa. Mam teraz wolniejszy czas, a dzi

^ W stenogramie, po ogoszeniu wyboru niema adnej wzmianki

o zachowaniu si Izby; po krótkiej przemowie Strobacha: Beifall

(oklaski); po przemówieniu Smolki, w którem kilku sowami podzi-

kowa za yczliwo i poparcie w czasie prezydowania: Yerldsst

unter langanhaltendem surmischen Beifall den Prdsidenenstuhl,

icelchen der ncugewahlte Prdsident Strobach einnifnmt (opuszcza

wród dugo trwajcych, burzliwych oklasków krzeso prezydyalne,

które zajmuje nowo obrany prezydent Strobach). Por. niej Nr. 108.

* Ob. str. 1, przyp. 2 — otrzyma 213 gosów na 233 (Hassl-

wanter 11, Schuselka 3, 6 innych po 1 gosie).

' Jan P r e t i s, radca apelacyjny w Insbruku, pose z Lovis

w Tyrolu.

* Dr. Jan Hasslwanter, adwokat w Insbruku, pose z Sil-

lian w T^-^rolu.

^ Por. wyej Nr. 89, str. 158, przyp. 2.

^ Postscriptum, dopisane oówkiem na marginesie.

' Ob. wyej str. 153, przyp. 4 oraz niej str. 165, 166.

8 Ob. str. 41, przyp. 2.
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bdzie moe prorogowane posiedzenie do 4-go lub I-go

stycznia. Mimo to nie mog o tem myle, abym do Was
jirzyjecha, albowiem, bdc wolnym od prezydentury, mu-

sz im Filnferausschuss ^ a to na eb i szyj pracowa nad

uoeniem drugiej czci konstytucyi, nierównie dla nas

waniejszej, albowiem stosunek cznoci midzy prowin-

(^yami i obrb wadz stanowicej. Zastpywa mnie w tym
wydziale Lasser^, a w konstytucyjnym wielkim wydziale

Dylewski ^; — teraz sam tam zasiada bd i podczas

wit wiele pracowa musz w tym wydziale piciu (który

konstytucyjnemu Wydziaowi projekt drugiej czci kon-

stytucyi przedoy ma), gdy nas wanie dzi w Izbie

o jak najprdsze wypracowanie tego projektu interpe-

lowano.

Posyam Ci 3 egzemplarze stenograficzne Nr. 59, tu-

dzie 3 egzemplarze praw zasadniczych, jak przez wy-

dzia konstytucyjny ostatecznie zredagowane zostay. Tam
nazwiska mego nie znajdziesz in den Minoritdtsvoten^,

bo podczas uoenia ostatecznego tych praw byem prezy-

dentem. Dzi bya die erste Lesung^ tych praw, a dru-

gie czytanie, przy którem dopiero debaty rozpoczte zo-

stan, bdzie pewnie po Nowym Roku^

^ Komisya z 5-iu czonków zoona, wybrana przez wydzia
konstytucyjny do wypracowania samego projektu konstytucyi; por.

str. 170.

2 Ob. str. 43, przyp. 2.

3 Ob. str. 9, przyp. 1.

* »w wotaci mniejszoci «.

^ »pierwsze czytanie «.

« Posiedzenie 21 grudnia, pamitne z powodu debaty nad

80-milionowym kredytem (na wojn z Wgrami) trwao, z przerw
jednej godziny, od 9^4 rano do 8 wieczorem. W debacie przema-

wiali przeciw 80-milionowemu kredytowi: Borkowski, Durbasiewicz,

Biliski, Langie, Sierakowski, a wic sami Polacy; za kredytem:

Wiser, Skoda, Jonak, Wildner i Scliuselka. Ob. Yerhandl. d. ósterr.

Reichst IV. 198—243.
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Pita godzina po poudniu ju mina, a posiedzenie

jeszcze trwa.

%. Kromierzy, 22 grudnia 1848.

Wotowaa tedy Izba wczoraj 80,000.000, tak, jak mini-

steryum dao, ctiocia wydzia finansowy tylko 50,000.000

da clicia *. Posaem wczoraj tylko 2 egzemplarze. Nr. 59

stenograficznych protokoów, — wic cz dzi jeszcze

1 egzemplarz i kilka N-rów Reichstagshlattu.

Nastpujce posiedzenie bdzie 3-go stycznia, a ja

biedny musz tu zosta dla Komisyi 5-ciu, a mi serce

bolao, jak si koledzy wczoraj egnali, jadc na wita.
Fedorowiczowi*, który wczoraj wyjecha, daem dla

Ciebie 150 f. mk. Przypomnij mu, aby si postara o do-

brego zastpc, i aby wybór jak najprdzej do skutku

przyszed. W Tarnowie wybrany zosta Waguza, wic do-

bry wybór, lecz kto wie, jak jeszcze bdzie, czyli Izba

nie znieway ten wybór, poniewa na mocy uchway pa-
dziernikowej wybrany zosta^.

» Ob. str. 153, przyp. 4 oraz str. 165, przyp. 6. Uchwalono

w drugiem czytaniu wszystkie artykuy przedoenia rzdowego
w sprawie 80-milionowego kredytu nadzwyczajnego (na wojn z W-
grami), z rozmaitymi dodatkami, przez niektórych posów wniesio-

nymi, np. z zaleceniem usiowa pojednawczych, z rezolucy, eby
z przyznanego kredytu pokryto szkody, wyrzdzone podczas bom-
bardowania Pragi, Krakowa i Lwowa. Trzecie czytanie przedoenia
odbyo si dopiero 3 stycznia, przyczem kredyt 80 milionów osta-

tecznie uchwalono ( Yerhandlungen des ósterr. Reichst. IV. 234—243,

261—262).

9 Ob. str. 12, przyp. 3.

' Rzeczywicie, 3 stycznia (1849), na wniosek Schopfa, c. k.

kapitana-audytora, posa z Ludic w Czechach, Izba uniewania ten

wybór jako nielegalny, a to balotowaniem, w którem pado
150 biaych gaek (za wnioskiem Schopfa), 76 czarnych. Uchwaa
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Z Riegerem tak byo, e jak mnie obrazi, ja go nie

woaem do porzdku, ciocia cz Izby gono tego za-

daa *. W ogólnoci uwaano, e jak dugo ja prezydo-

waem, przez pótrzecia miesicy, i to w tak burzliwym

czasie, nie woaem nikogo do porzdku, i nie byo adnej
przeciw memu postpowaniu protestacyi, a pierwszego dnia

prezydencyi Strobacha by ein Ordnungsruf i kilka pro-

testów.

Z Dobrzaskim 2 tak rzeczy stoj, e Gordon' napi-

sa do Josepistadtu, aby Dobrzaskiego przez 14 dni nie

uwaano jako asenterowanego, i aby jej wolno byo z nim
si widzie, wic ona pojedzie do Josephstadt, Stadion za
i Gordon napisali do wadz galicyjskich o tomaczenie,

dlaczego Dobrzaskiego do wojska wzito, utrzymujc, e
o tym wypadku ani sowa nie wiedzieli.

Przez wita bd sobie ukada i przeziera moje

papiery, które w wielkim nieadzie przywiozem z Wie-

dnia i czasu ukada nie miaem. Bd take odpisywa

na listy zalege i przytem pracowa nad drug czci
konstytucyi, wic bd mia do do czynienia. Do Wie-

dnia nie pojad, albowiem szkoda mi wyda kilkanacie

reskich, i czasu szkoda. Tu mao kto zostanie. Ministro-

wie poparli wniosek odroczenia posiedze do 3-go stycz-

nia, mówic, e im koniecznie trzeba, aby przynajmniej

kilkanacie dni bez przerwy w Wiedniu siedzie i mini-

w sprawie osobnego mandatu dla Tarnowa zapada 21 padziernika,

bya to wic cliaraliterystyczna demonstracja ówczesnej wikszoci
Izby przeciw legalnoci padziernikowej permanencyi

;
poprzedzia

j te dusza dyskusya; ob. niej Nr. 105.

• Jest to odpowied na zapytanie o szczegóy zajcia z Rie-

gerem, ob. wyej str. 155—156.
« Ob. wyej str. 28, przyp. 3 oraz Nr. 89, 90, 92, 93, 99, 101,

107, 109, 122, 135, 136.

' Minister wojny, ob. str. 128, przyp. 2.

* Minister spraw wewntrznych, ob. str. 58, przyp. 1.
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sterya swe urzdza mogli ^ Wic przez cay ten czas

ministrowie w Wiedniu bd, i posowie rozjedaj si, —
tak e tu mao kto zostanie. eby tylko na 3-go stycznia

przyjechali, albowiem 3-go stycznia rozpocznie si drugie

czytanie (a to jest najwaniejsze, gdy przy 3-em mao co

odmieniaj) praw zasadniczych, — wic przypominajcie to

naszym posom, jeeli jakiego zobaczycie . .

.

97. Kromierzy, 23—24 orudnia 1848.

Kromierzy, 23-go grudnia 848.

. . . Protokoa stenograficzne z padziernika, które nam
Windischgratz w Wiedniu zapiecztowa (o co zacit
wojn prowadziem), przecie jeszcze podczas mej prezy-

dentury, lecz dopiero 17-go grudnia odzyskaem i zaraz

do drukowania oddaem. Bd teraz powoli wychodzi, mu-

sz jednak nad tem czuwa, aby przypadkiem nie zginy,

co jest gorcem yczeniem tych, którzy nam zarzucaj,

emy Bóg wie co w padzierniku na Sejmie wyrabiali,

co jednak wszystko wanie z tych stenograficznych pro-

tokoów zbitem by moe ^.
.

.

Dzi w poudnie mamy si zej, dla zmówienia si,

jak dzisiejszy wieczór przepdzimy, aby troch by podo-

bny do Wilii *.

Krom. 24-go grudnia 848.

Czekajc wczoraj na poczt, sam si z odesaniem

tego listu zapóniem i dzi dopiero odebraem dwa listy

od Ciebie, z opatkiem.

* Ob. Verhandl. d. ósierr. Reichst. IV. 244; wniosek postawi

Lasser, w imieniu ministerstwa przemawia Stadion.

» Ob. niej Nr. 102, str. 176.

» W r. 1848 dzie 24 grudnia przypada na niedziel, obclio-

dzono zatem Wili w sobot 23-go.
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Sprawilimy wczoraj sut Wili, do której 14-tu na-

szych chopów zaprosiem, byo ze 40 osób. Chopi chtnie

przyszli, a nawet bardzo si tem szczycili, bo mnie lubi,

pomimo wszelkich intryg z niejednej strony. Miaem do

(^.hopów stosown przemow, a chocia my tej Wilii do
mocn religijn barw nadali (z ksiy by Leszczyski
i Makuch), bawilimy si jednak bardzo dobrze, a nawet

serdecznie. Chopi tak byli rozczuleni, e nie wiedzieli, co

ze mn maj pocz. Zapacimy grubo, bo chopi strasz-

nie wiele wina, a to dobrego, wypili.

Przy ostatniem gosowaniu na prezydenta chopi chcieli

koniecznie na mnie gosowa, lecz okropnie ich obrabiano,

straszc, e Sejm bdzie rozwizany i t. p. Mimo to, nie-

którzy zmienili kartki i wicej byliby tak zrobili, gdyby

im instygatorowie nie byli na karku stali. Wilia trwaa
do 12-tej. Przyszedszy do domu, tak mnie zb zabola, ze

do ^/2 do 7 -ej zrana po pokoju chodziem, — ale te ka-

zaem przyj zaraz jakiemu kowalowi, który mi zapo-

moc rozmaitych obcg wyrwa zb, cho nieprdko, ale

dobrze. Nie by wiele zepsuty, tak, e mi si go al zro-

bio, — bd jednak mia spokój, — a moe teraz snu

nabior.

Gdybym si tylko troch chcia stara o to, tobym

przy nastpujcym wyborze na prezesa móg mie prawie

wszystkie gosy naszych chopów, lecz nigdy si o to nie

staraem, i nie bd si stara, — jednak wielkie podo-

biestwo, e bd wybrany. Dla mnie rzecz bardzo obo-

jtna . .

.

Dzi zaproszony jestem na Wili do Langiego ^.

al mi, e w Krakowie Adama Potockiego ^ na nowo
nie wybrali. Me zgadzajc si z nim we wszystkich kwe-

* Karol Langie, pose m. Krakowa (przemawia przeciw

80-milionowemu kredytowi 21 grudnia, ob. wyej str. 165, przyp, 6).

* Ob. str. 106, przyp. 1. Potocki zoy mandat 19 listopada

[Yerhandl. d. óst. Reichst. IV. 17). Por. niej Nr. 126.
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styach politycznych, mam jednak wielki dla niego szacu-

nek, uwaajc go za czowieka bardzo prawego, honoro-

wego, zdolnego i odwanego. W okrgu wybrali jakiego

D-ra medycyny Sdeckiego ^, a w miecie Rabina Mei-

selsa *.

98. Kromierzy, 25 grudnia 1848.

... Dzi odprawi Wierzchlejski ' msz piewan, przy

której mu Bielecki *, Leszczyski ^, Makuch ^ i inni asysto-

wali. Bywam czciej w kociele; chopów naszych stra-

sz, e Sejm chce znie religi, to jest pewna partya

w Sejmie.

Wczoraj byem u Langiego na skromnej Wilii. Od
dzi zaczn tgo pracowa, aby mi nie robiono wyrzuty

e ja przedoeniu projektu dalszych czci konstytucyi

na zawadzie staem. Panowie czonkowie Komisyi piciu

'

po trochu si porozjedali, obiecujc si tymi dniami z po-

wrotem.

Ciesz si, e komisya ^, do której Robert ^ naley^

spodziewa si przedoy dobrze wypracowan relacy.

Niech si jednak, o ile monoci, popiesz, mówi mi

* Dr. Antoni Sanocki, lekarz z Jaworznia, pose m. Kra-

kowa; nazwisko to sprostowane niej Nr. 98.

* Ber M e i s e 1 e s, rabin krakowski, pose m. Krakowa, ob. ni-

ej Nr. 126.

^ Biskup przemyski, pose m. Przemyla, ob. str. 136, przyp. 4.

* Ks. Adam Bielecki, pose z Rymanowa.
5 Ks. Jan Leszczyski, pose z Krosna.

* Ks. Jan Makuch, pose z Jordanowa.
7 Ob. wyej str. 57, 68, 165.

» Ob. str. 8, przyp. 4.

* Ob. str. 13, przyp. 4; o sprawozdaniu tej komisyi niej Nr.

110, 118, 121, 126, 134, 187, 140, 148.
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albowiem Bach ^ e si teraz przedewszystkiem zabierze

do reorganizacyi sdownictwa. Gdyby si zapónili z przed-

toeniem tego projektu, czyli swych uwag, to ta caa praca

mogaby by mao co ju zwaan, albo wcale w kt rzu-

con. Niech mi te zaraz egzemplarz tej relacyi przysz,
abym móg uwag Bacha na ni zwraca i o niej z nim
mówi . .

.

Mikoaj Antoniewicz ^ pisa do mnie ze Lwowa, aby
Halperna' ze Sejmu wyrzuci, niech mu Robert powie,

e ja sam jeszcze podczas mej prezydentury nalegaem
na to, aby mu by termin do powrotu dany, pod rygorem

wykluczenia. Termin min, wic napisalimy ju do mi-

nisteryum spraw wewntrznych o rozpisanie nowego wy-

boru na Stanisawów. W Krakowie wybrany zosta w okrgu
Dr. medycy Sanocki (nie Sdecki), w miecie Meizeles*,

w Górze Homorze Malineskul, w Tarnowie Waguza, —
same dobre wybory. W acucie ma by wybrany syn

Alfreda Potockiego, który pierwej by przy ambasadzie

w Londynie^, — a na miejsce Zamoyskiego^ w Laszkach

jaki chop. To jednak jeszcze niepewne.

1 Ob. str. 2, przyp. 2 i str. 132.

' Mikoaj Booz Antoniewicz (ur. 1801, um. 1885), obyw.

ziem., onierz 1831 r., autor Icilku dramatów i innyci poezyi.

Abraham Hal per n, kupiec stanisawowski, pose m. Stani-

sawowa — nie pojawi si wcale w Sejmie.

* Ob. str. 170, przyp. 2.

^ Alfred hr. Potocki (ur. 1817, um. 1889), szambelan od

r. 1844, attache przy ambasadzie austr. w Londynie — póniej 1867

minister rolnictwa, 1870—1871 minister-prezydent, 1875 marszaek
krajowy, 1875—1883 namiestnik Galicyi — syn Alfreda (ur. 1785,

um. 1862), podkomorzego w. kor. galicyjskiego 1832, póniej mar-

szaka w. kor. 1834, ochmistrza w. kor. 1842.

« Zdzisaw hr. Zamoyski (ur. 1810, um. 1855), kapitan wojsk

pol. 1831 r., pose z Laszek.
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i>9. Kromierzy, 27 grudnia 1848.

Odebraem dzi papiery tyczce si Dobrzaskiego

'

i 30 f., Ictóre brat Dobrzaskiej jej posya. Oddaem jej

wszystko, a ona jedzie dzi do Wiednia. Zaadresowaem

j do Podlewskiego *, który teraz w Wiedniu bawi, aby

tam jej dopomaga. Bdzie u Stadiona i u Gordona ^, a s-
dz, e przecie ministrom zaley pokaza, e oni rzdz;
gdyby rzecz do 3-go stycznia rozstrzygnit nie bya, to

ja znowu tu bd ministrom dokucza.

Szaszkiewicz * zosta Ministerialrathem w ministe-

ryum owiecenia. Fischhof^ sam zoy swoj posad. Ja

zaoyem na ten moment rce, nie amic sobie gowy
nad tem, co to z tego bdzie, i przypatruj si spokojnie

temu gospodarstwu. Wszelka kombinacya zawie moe,
gdy wypadki niespodziewane rzeczom nada mog taki

kierunek, o którym nikomu si nie nio. W Rzeszy Nie-

mieckiej, we Woszeci, Prancyi, w Naddunajskici Pro-

wincyaci, do elementów do wypadków najdziwniejszyci,

dlatego te powiedz Robertowi ^, e si jeszcze wstrzymam
cokolwiek ze zdaniem mojem co do kierowania si wzgl-
dem jego osobistej przyszoci. Przybli si troci Ba-'

ciowi"^ i wyrozumie moe co, coby mogo mie wpyw
na t kwesty...

Od czasu, jak sobie zb wyrwa kazaem, nie mam
adnych bólów, lecz sypia zawsze jeszcze nie mog, —

» Ob. str. 28, przyp. 3; o wziciu D. w rekruty Nr. 89, 90, 92.

93, 96, 101, 107, 109, 122, 135, 136.

'

- Ob. str. 154, przyp. 4.

•^ Ministrowie spraw wewn. i wojny, ob. str. 127, 128.

* Ob. str. 163, przyp. 2.

5 Ob. str. 5, przyp. 6.

^ Hefern, ob. str. 13, przyp. 4; zapewne: czy ma znów wst-
pi do suby rzdowej; por. wyej str. 137.

' Minister sprawiedliwoci, ob. str. 2, przyp. 2, oraz str. 132.



Kromierzy, 27 grudnia 1848. 173

tak, e ju uwaaj, e le wygldam, przytern jednak

zupenie zdrów jestem. Wszyscy si dziwi, e nawet dzien-

niki reakcyjne przy sposobnoci wyboru Strobacha na pre-

zydenta mnie nie tykaj, — owszem, z jakim gatunkiem

uszanowania o mnie mówi, gdy przeciwnie nawet Krausa ^

eraz okropnie szarpa zaczynaj, zdaje si, najgówniej

za jego zachowanie si w Wiedniu podczas wypadków
]3adziernikowych.

eby to ta wiosna ju nadesza, abymy mogli ju
razem by, — a yczybym sobie na ten wypadek zo-

sta w Kromierzyu, mielibycie cudny pobyt, — przy pik-

nem powietrzu, cay dzie w parku licznym, kwiatów

bez koca. Wadzio na stawach i rzekach ryby by apa,
szukaby ptasie gniazda i kpaby si razem z abdziami,

dzikiemi i swojskiemi gsiami i kaczkami wszelkiego ga-

tunku, — a pawie! — a zote i srebrne baanty! — co,

chopcze, podobaoby Ci si takie ycie?

W zamku mieszkam drogo, 20 fi. mk. miesicznie

za jeden pokój i niewygodnie — osobliwie, co si tyczy

usugi, — iind das will viel heissen^, gdy wiesz, e si

wiele da usugiwa nie lubi. Musz si stara o inne po-

mieszkanie.

Pisaa, e moich listów nikomu nie pokazujesz, nie

jestem za tem, — i owszem, niechby przyjaciele moi wie-

dzieli, co pisz. Niestety, e rzadko kiedy co ciekawego

jest do pisania, — byle tylko z moich listów nigdy nic

do gazet nie podano (o co jednak teraz si nie obawia),

chybabym wyranie tego zada.

^ Minister skarbu, ob. str. 55, przyp. 3 i por. str. 100.

' »A to co przecie znaczy« —^Smolka do pónej staroci sam
sobie zawsze czyci ubranie itd., por. niej Nr. 128.
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100. Kromierzy, 28 grudnia 1848.

...Odbieraj nasi wiele listów z kraju, alcych si,

e nic do kraju nie piszemy. Ja, jak wiesz, pisz codzie

i co ciekawszego zawsze donosz. Z tej przyczyny y-
czybym sobie nawet, aby moi przyjaciele o tem wie-

dzieli, e i o czem pisz. Jeeli o adnych wypadkach nie

donosz, — to znakiem, e albo nic ciekawego niema,

albo, e o tem tu nie sycha, o czem z innych stron

pisz.

Mówi, e Strobach ^ zostanie gubernialnym preze-

sem w Pradze; bardzo by moe. Jednak by moe, e
jego ministeryum, podczas debat nad konstytucy, zechce

utrzyma prezesem Izby, dobrze wiedzc, ile czasem od

kierowania prezesa zaley, aby to lub owo przeszo, —
a potem, moe go zrobi prezesem gubernialnym. W tem

jednak moe zaj zmiana, — albowiem pewny jestem,

ebym móg zosta prezesem na przyszy miesic, gdy-

bym si tylko chcia o to stara, i w ukady z partyami

wchodzi — a to, rozumie si, w uczciwe ukady. Ja za
ju owiadczyem i od tego nie odstpi, e o ile odemnie

zaley, nigdy co do kwestyi mej prezydentury nie bd
si wdawa w adne ukady i nigdy nie zezwol, aby ja-

kakolwiek partya z tego powodu wzia na siebie jakie-

kolwiek warunki lub zobowizania. Która za mn chce

gosowa bezwarunkowo — to dobrze, inaczej gosu
nie chc mie, a bardzo si tem pociesz, jeeli tak drog
idc, ju nigdy do prezydentury nie przyjd. Byem takim

sposobem wybrany raz na I-go wiceprezydenta, a dwa
razy na prezesa — i do mi na tem.

Ob. wyej str. 39, przyp. 2 i str. 162.
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101. Kromierzy, 28, 29 grudnia 1848.

Dobrzaska pojechaa do Wiednia, a ja dostaem dzi
od Smociowskiego list do niej. Odesaem natychmiast na

rce Podlewskiego ^ do Wiednia, co moe Robert przy

sposobnoci modemu Smochowskiemu owiadczy . .

.

Dylewski*, zdaje si, tylko straszy, i mandatu nie

zoy. Co sycha, e Dylewskiego maj zrobi Ministe-

rialrathem, — bardzo by moe, — a ja nawet mówi:
co daj Boe! Dzi za wszystko Panu Bogu dzikowa
trzeba, — tak robi, co im si tylko podoba, — a Dylew-

ski przecie 1000 razy lepszy od Szaszkiewicza ' i co
dobrego dla kraju by zrobi. Gdyby zosta Ministerialra-

them, — to przy poddaniu si pod nowy wybór, bardzo

by moe, e kogo innego wyborcy ze Lwowa wysaby
chcieli, a mimo wszelkiej przyjani z Dylewskim, radzi-

bym Robertowi*, aby w takim wypadku kandydowa, —
nie zwaajc na wydarzy si mogc sposobno zabez-

pieczenia sobie przyszoci (nie pomn o sposobnoci przy-

suenia si krajowi, w ogólnoci sprawie wolnoci, o co

przedewszystkiem idzie i si przez si rozumie). Jest to

sejmowanie — jakkolwiek teraz mizerne — tak nieoce-

nion szko w kadym wzgldzie wziwszy, jaka si drugi

raz w yciu nie trafi. Prawda, e najciekawsza epoka ju
mina, — jednak i teraz bardzo warto temu wszystkiemu

zblizka si przypatrywa. Nie sdz, aby Sejm by przez

Rzd rozwizany, tak jak te przekonany jestem, e tylko

wypadki nadzwyczajne nada mog Sejmowi wielkie zna-

czenie, takie jakie mia, e si za bez takich wypadków

1 Ob. str. 112, przyp. 2, 3, a o staraniach wzgldem wydobycia

Dobrzaskiego z rekrutów Nr. 89, 90, 92, 93, 96, 99, 107, 109 itd.

* Ob. str. 9, przyp. 1.

» Ob. str. 163, przyp. 2 i str. 172.

* Hefern, ob. str. 13, przyp. 4; o jego kandydaturze na posa
Nr. 67, 74, 76, 78, 85, 101, 104.
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!z wasnych si do adnego ju znaczenia nie wyniesie,

tylko wegetowa bdzie, jak dugo si Rzdowi spodoba.

Na teraz Rzdowi zawsze jeszcze jest potrzebny, dlatego

te istnieje.

Nowy Rok nadchodzi, a chocia zapaciem ju filr

eine Gratulations - Enthehungskarte^ jednak trzeba bdzie

kup pienidzy wyda, a to po wielkiej czci z ansy mej

dawnej godnoci prezesowskiej. Nam daj Boe, abymy
zdrowi byli i prdko znowu razem z sob byli. Przyjacio-

om wszystkim szczliwego Nowego Roku ycz.

(P. S.). Mówi, jakoby jakie nieporzdki w Wiedniu

miay zaj, — pewnie figiel polityczny.

102. Kroraierzy, 31 grudnia 1848.

Posyam 3 egzemplarze stenograficznych doniesie

Nr. 60. Z protokoów stenograficznych padziernikowych

jeszcze nic nie wydrukowano. Pilnuj je, jak wasne oko,

i tym sposobem te protokoy przy dobrem zdrowiu utrzy-

muj, nie widzc ju sposobu doprowadzenia do tego, by

je tu wydrukowali, — zrobiem przynajmniej to, e bd
kopiowane i te kopie do Wiednia, do druku posane ^

Pisa mi dzi Podlewski^ z Wiednia, e chodzc co-

dzie z Dobrzask do ministrów, tyehe zasta nie moe.
Zdaje si, e si tak zawzili, aby ile monoci wymczy . .

.

W Wiedniu sobie aresztuj. Miasto si nie posiada

w ekstazie reakcyjnej, — przedmiecia przeciwnie, jak

inny wiat, jak ogie i woda. Niepocieszajce dla spokój

-

noci miasta symptomata . .

.

1 Por. wyej Nr. 97, str. 168.

2 Ob. str. 172, przyp. 1, 2. O staraniach wzgldem wydobycia

Dobrzaskiego (ob. str. 28, przyp. 3) z rekrutów, ob. Nr. 89, 90, 92,

93, 96, 99, 101, 107, 109, 122, 135, 136.
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103. Kromierzy, 1 stycznia 1849.

Mamy tedy Rok Nowy, w którym bodajby si prze-

ciwnie od przeszego roku dziao. Rok przeszy dobrze si
zacz, a le si zakoczy, — teraniejszy le si za-

czyna, niechby si dobrze zakoczy. Na Sylwestra byem
zaproszony u deputowanego Scherzera ^, tego samego, u któ-

rego w Voslau byem. Grawdzilimy wprawdzie do 1-ej

w nocy, ale jako nam smutno byo.

Dzi rano przyszli nasi chopi do mnie winszowa
Nowego Roku i przynieli z sob ogromn butl strasz-

nego Darmreissera. Musiaem wypi niepospolit szkla-

nic, — a mi dotychczas kwano w odku, cieszy mnie

jednak to zaufanie, jakie do mnie maj.
Co coraz wicej mówi von einer oMroierten Kart ^,

o prorogacyi, nawet o rozwizaniu Sejmu. Zdaje si, e
naumylnie takie wieci puszczaj dla wysondowania umy-
sów. Niema nic niepodobnego, zwaszcza, gdyby si udao
prdko Wgrów pobi zupenie. Natenczas jednak myl,
e Sejm rozwi, w celu, aby nowy Sejm zwoa, w któ-

rym Wgry, Kroaci, Serbowie, Siedmiogrodzianie, Wochy
udziaby mieli — idea wiey Babiloskiej.

Nie sdz, by si zupenie bez Sejmu obej mogli,

albowiem nie dopuszczam tak kompletnego zamania da-

nego sowa, — a zreszt myl, e im nawet koniecznie

potrzebny jest Sejm, jako organ porozumienia si narodo-

woci, któreby wraz przez swoich reprezentantów czu-

way nad tem równouprawnieniem (Gleichberechtigung

aller Nationen), które mnie teraz, ile razy o niem sysz,
do miechu wzbudza, — gdy mi si to równouprawnienie

wszystkich narodowoci w pastwie austryackiem bardzo

podobnem wydaje do elaznej klatki, w której zamknito

' Ob. str. 43, przyp. 2.

2 »o oktrojowaniu konstytucyi*.

DlENNIK FR. SMOLKI 12
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kilkanacie hyen, midzy sob si rcych, z wartowni-

kiem na to uwaajcym, by adnej na mier nie zaarto

i ile monoci kadej równa dziaka razów si dostaa...

104. Kromierzy, 2 stycznia 1849 K

...Znowu nic szczególnego, prócz tego, e papie do

Tulonu jedzie i Paszkiewicz umar. Wgrów mieli mocno

pobi ...

105. Kromierzy, 3 stycznia 1849 2.

Dzi nas spotkaa klska parlamentarna, a to naj-

gówniej z powodu niedbaoci czonków naszej partyi,

midzy którymi jest wielu takich, którzy o wszystko na

wiecie dbaj, tylko nie o sumiennem penieniu obowiz-

ków posa, przenoszc wojaowanie i bawienie si w Wie-

dniu i Bóg wie gdzie, nad nudami w Izbie. I tak stao

si, e jak prezes dzi zaanonsowa przybycie posa no-

wego tarnowskiego, Waguzy, — przeciwna partya, po-

strzegszy si, e awy naszej partyi próne, zrobia wnio-

sek, aby uchwaa, pozwalajca Tarnowowi osobnego posa,

za niewan uznana zostaa — co te po do zacitej

debacie uchwalone zostao \ Pytam si tedy, czy nie mam
ja suszno twierdzi zawsze, e nigdy na moment z Izby

* Cay list o domowych i prywatnych interesach, o których

oddawna bardzo tylko rzadkie i skpe wzmianki w tych listach.

Przerwa w posiedzeniach sejmowych i zastój w sprawach publicz-

nych — pozwalay myle wicej o domu i osobistych interesach.

2 3 stycznia rozpoczy si na nowo przerwane posiedzenia

sejmowe; por. Nr. 96, str. 166.

' Ob. wyej str. 166, przyp. 3.
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oddali si niepodobna, bo nikt wiedzie nie moe, jaka

czasem wana kwestya nie std nie z owad rzucon
by moe.

Waguza te chybi, bo gdyby by pierwej n. p. u mnie

by, bybym mu poradzi, aby si pierwej w prezydyum
nie meldowa, a nasi nie przyjad.

Dolaskiemu pozwolony by dzi urlop, — niech je-

dnak Robert o tern pamita, aby Dolaskiemu, jak tylko

do Lwowa przyjedzie, powiedzie, e go prosimy, aby jak

najprdzej przyjecha i ile monoci przed upynieniem

urlopu. Wszystkie inne podania o urlopy odrzucilimy dzi,

a ja te ju nigdy za adnym urlopem wotowa nie bd.
Kto nie ma czasu, niech nie przyjmuje powoania na po-

sa. Pisabym sam do Dolaskiego, nie wiem jednak, gdzie

teraz bawi. Prosz zatem Roberta, aby do niego napisa,

aby jak najprdzej przyjecha.

106. Kromierzy, 4 stycznia 1849.

Po dzisiejszem posiedzeniu mao mam nadziei, e si

w Kromierzyu zobaczymy. Dzi bowiem by pocztek na-

rad na.d Grundrechtami ^ Wystpi zaraz Stadion i odczy-

ta ministeryalne owiadczenie, które Wam jutro poszl.

Sens moralny tego owiadczenia jest, e von einer Volks-

souverdnitdt^ nic wiedzie nie chc, a w konsekwencyi,

* »Prawa zasadnicze* — por. wyej str. 56, 59, 65, 87, 165.

' Przy drugiem czytaniu projektu ustaw zasadniczych, na sa-

mym wstpie zabra gos minister spraw wewn. Stadion (ob. str. 58,

przyp. 1) i zoy stanowcze owiadczenie Rzdu przeciw § 1 pro-

jektu, w którym wyrzeczono zasad, e ródem wszelkiej wadzy
publicznej jest lud (dass alle Gewalt vom Yolke ausgeht). Ob. Ver-

handlungen d. óst. Reichst. IV. 266.

12*
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e zapewne Sejm rozwi, jeeli § 1-szy przyjtym zo-

stanie. Do, e codzie pikniej rzeczy stoj.

Dzi nie przysza poczta galicyjska. Jutro wicej.

107. Kromierzy, 5 stycznia 1849.

Dobre miaa przeczucie, piszc w licie wczorajszym,

e jako wszystko w czarnem wietle widzisz. Wypadki
wczorajszego posiedzenia wane bd na ca nasz przy-

szo. Byo na dziennym porzdku drugie czytanie praw
zasadniczych. Nim jeszcze kto zabra gos, wystpi Sta-

dion i odczyta owiadczenie ministeryalne, które tu cz.
Potem wystpi pan Wildner von Maithstein *, bohater z tej

strony Lajthy, mówic przeciw caoci praw zasadniczych,

tak podle, jak tylko podobny nikczemny renegat mówi
moe. dalimy potem zawieszenia debat, gdy wobec tego

owiadczenia ministeryalnego, niepodobnemby byo deba-

towa, nie zastanowiwszy si najdokadniej nad niem.

Uchwalilimy wydrukowanie owiadczenia ministeryalnego

i odroczenie debat na 8-go.

Kluby radz nad dalszem zachowaniem si. Jestem

pewny rezultatu, to jest e Izba zrobi, co si tylko mini-

strom przeni, — wic rozumie si, § 1-szy odrzuconym
zostanie. Jabym jednak za tem by, przyj § 1-szy, bo-

dajby Izba natychmiast rozwizan zostaa. Zakoczyaby
w tym wypadku jako tako z honorem. Przeciwnie za, za-

koczy si, prdzej czy póniej, haniebnie. Zapisaem si
na mówc na 8-go stycznia, chcc odpowiedzie Wildne-

rowi i wystpi, jak si naley, przeciw temu owiadcze-

^ Ignacy Wildner v. Maithstein, Dr. praw, adwokat wie-

deski, pose z Krems w Dolnej Austrjd. Jego mowa przeciw pro-

jektowi ustaw zasadniczych: Yerhandl. d. óst Reichst. IV. 268.
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iiiu ministrów. Moe jednak mówi nie bd, — niewarto

psu sobie gb przy tak mizernem usposobieniu Izby.

Nie obawiaj si, aby mi si co przykrego sta mogo,
e si za Dobrzaskim ^ i Pepowskim ujmuj. Zapewne
si tem ministrom nie zarekomenduj, na to jednak nie

zwaam, byem tylko im pomóg. Wzgldem Dobrzaskiego
mcz Stadiona prawie codzie, — on si cigle tomaczy,

e ze Lwowa jeszcze odpowiedzi niema. Nieche wic ze

Lwowa zaurguj. Pepowskiego brat by u mnie. Napisa-

em memorandum, które Bachowi oddaem i z nim mówi-

em. Pewny jestem, e przynajmniej rozstrzelanym nie

bdzie, forteca go jednak, jak si zdaje, nie minie, lecz

amnestya wkrótce przyj musi. Odebraem dzi now le-

gitymacy Dobrzaskiego, — pójd zaraz do Stadiona, je-

eli moe ju nie pojecha do Oomuca . .

.

108. Kromierzy, 6 stycznia 1849.

Postpowanie nasze zapewne bdzie takie, e damy
ministeryum ein Mistrauensvotum ^ w formie wniosku,

podpisanego przez wikszo Izby. Debata za nad § 1-ym

2 Ob. str. 28, przyp. 3; co do spraAvy Dobrzaskiego Nr. 89,

90, 92, 93, 96, 99, 101, 102, 109, 122, 135, 136.

1 »wotiim nieufnoci*. Wyraono je na posiedzeniu 8 stycznia

w formie nagego wniosku, podpisanego przez 178 posów (midzy
nimi i prezydenta Strobacia), nastpujcej osnowy: »Wysoka Izba

(Eeichs^ersammlung) owiadcza, e ubolewa nad zoon przez mini-

steryum 4 stycznia 1849 przed rozpoczciem debaty nad 1 § ustaw

zasadniczyci deklaracy, wskutek której objawienie najlojalniej-

szyci nawet przekona przy gosowaniu nad tym § nie moe ju
by uwaanem za swobodne, niczem nieskrpowane tyci przekona
stwierdzenie, ale musi by poczytane za wyraz narzuconej z góry

opinii, uznaje zatem, e przez t deklaracy usiowano wywrze na-

cisk na swobodny wyraz przekona Izby, w sposób uwaczajcy go-

dnoci wolnyci przedstawicieli ludu i nie dajcy sie pogodzi ze
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odroczon zostanie, a do przedoenia 2-ej czci konsty-

tucyi »von den Gewalten^^ ^ Niewiele to zapewne mini-

strów zaenuje. Trzeba byo przy wotowaniu 80,000.000*

da Mistrauensvotum — jednak przy tak mizernym ska-

dzie Izby i to mnie dziwi, e si wikszo do podpisania

tego wniosku zdecyduje.

cz dodatek do Nr. 150 der konst Zeitung aus

Bóhmen, interesujcy wzgldem uwag nad ostatnim wy-

borem na prezesa; centrum doskonale charakteryzuje;

Ciebie zainteresuje dlatego, co o mnie pisz. Oklaski przy

podzikowaniu, z mej strony Izbie zoonem, istotnie byy
tak ogromne i bez wyjtku z kadej strony Izby pocho-

dzce, e si rzadko co podobnego wydarzyo ^. Schowaj

ten numer — tak ju masz wicej podobnych rzeczy, zda

si to kiedy moe, jako materya do historyi...

fP, S.). ... Interes Dobrzaskiego le stoi. Mówi mi

wczoraj Stadion: ich habe mir sagen lassen, dass der Be-

richt aus Galizien schon gekommen ist und dass man da-

rin behauptet, er ware ordnundsmassig gestellt worden;

wenn dies der Fali ist werde ich nicht helfen kónnen.

Doda: ich weiss nicht, ich habe den Bericht noch nicht

gesehen (er ist in Wien), werde ihn gleich kommen lassen

und dann wollen wir die Sache durchgehen (to jest obie-

stanowiskiem ustawodawczem Sejmu, przyznanem mu w manife-

stach cesarskich z 16 maja i 6 czerwca 1848, co wynika zarówno

z treci tej dekaracyi, jak z caej jej osnowy i sposobu motywowa-

nia«. Ob. Yerhandl. d. (ist. Reichst. IV. 279. Kompromisowy tekst

tej manifestacyi, uoony zosta wskutek porozumienia midzy klu-

bami; autorem jej by Dr. Adam Pinkas, adwokat praski, pose

m. Pragi; odczytano j jako nagy wniosek Pinkasa i 177 towa-

rzyszy. •

* »o wadzach« (wykonawczych).
2 Ob. wyej str. 153, 166.

^ Por. wyej str. 164.
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ca, e mnie zawoa, abymy wspólnie przejrzeli) und se-

hen, obs recht war, oder nicht ^

109. Kromierzy, 8 stycznia 1849.

Dzi byo posiedzenie bardzo interesujce. Wczoraj

nie pisaem, albowiem nie miaem czasu— wszystkie kluby

byy w permanencyi i wzgldem dzisiejszego zachowania

si konferoway. Bardzo piknie dzi mówili: Pinkas ^, Gre-

dler^, Fischhof^, Schuselka^; potem byo gosowanie, przy

którem ministrom bura, ju przedtem uoona i przez nas

podpisana, dan bya 196 gosami przeciw 99 ^. Potem bya

1 Ob. str. 28, przyp. 3; por. Nr. 89, 90, 93, 96, 99, 101, 107.

»Dowiedziaem si, e sprawozdanie (o Dobrzaskim) nadeszo ju
z Galicyi i e wedug tego sprawozdania, zosta on wzity do woj-

sl^a, zgodnie z obowizujcymi przepisami; jeli tali jest, nie bd
móg nic pomódz . . . Nie wiem, nie czytaem jeszcze sprawozdania

(jest w Ajy^iedniu), sprowadz je zaraz, poczem razem sprawdzimy,

czy postpiono susznie, czy nie«.

2 Ob. str. 43, przyp. 2.

3 Dr. Andrzej Gredler, adwokat i notaryusz wiedeski, pose

okr. Sciwaz w Tyrolu. Ciekawa ta opinia o mowie Gredlera {Ver-

handlungen d. óst. Reichs. IV. 284—286), który, jako czoneli cen-

trum sejmowego, przemawia przeciw wnioskowi Pinkasa i towarzy-

szy; uwydatni jasno tkwicy w tym wniosku charakter votum

nieufnoci przeciw ministerstwu, biorc w obron jego otwarte i »uczci-

wie« (redlich) zajte stanowisko; natomiast usiowa wykaza, e
forma, w jak to votum nieufnoci ubrano, tj. oburzenie wobec za-

biegów steroryzowania Izby, nie jest szczerym wyrazem uczu
wnioskodawców (zarówno z lewicy jak i z prawicy), poniewa nie

moe ulega wtpliwoci, e ani lewica ani prawica nie da si ste-

roryzowa przez ' deklaracy ministeryaln i od przekona swoich

odwie.
* Ob. str. 5, przyp. 6.

^ Ob. str. 10, przyp. 2.

^ Gosowano przez balotowanie: biaych gatek (za wnioskiem

Pinkasa) pado 196, czarnych (przeciw wnioskowi) 99.
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debata nad prawami zasadniczemi. Ja mówiem te * i^ jak

wszyscy mówi^ bardzo dobrze, besztajc okropnie tego

bezwstydnego renegata Wildnera ^, lecz tak, e nawet jego

przyjaciele mi. powiedzieli, e chocia go okropnie zjedzi-

em, tak jednak godnie mówiem, e nic przeciw temu

mie nie mog. W ogólnoci bardzo kontent jestem z dzi-

siejszej sesyi, gdy znowu jakie ycie wstpio w Izb.

Rekomenduj, abycie dobrze przeczytali stenograficzne do-

niesienie dzisiejszej sesyi. Rieger ^ mówi take przeciw

Wildnerowi, lecz w sposób obraajcy, — tak e znaczna

cz Izby niekontenta bya, a mowa moja podobaa si

bardzo der dussersten Linken und Rechten, a co dzi-

wniejsze jeszcze, centrowi.

Sprawa z Dobrzaskim bardzo smutna^; pokaza mi

Stadion relacy Zaleskiego i Hammersteina, gdzie dowo-

dz, e Dobrzaski prawnie by wzitym, gdy tylko 29

a nie 32 lat mia, a szlachectwa nie dowiód. Papiery,

które mi brat Dobrzaskiej przysa, nie s cakiem do-

stateczne. Oddaem te papiery jeszcze dawniej Stadionowi,

które on natychmiast Zaleskiemu posa. Starajcie si wic
w kraju, aby jego szlachectwo byo niewtpliwie dowie

-

^ Ob. Dodatki Nr. 12. W stenogramie, po kocu mowy
(1. c. 299), zapisano: » Schodzi z trybuny wród dugo trwajcych
oklasków «.

^ Ob. str. 180, przyp. 1, por. niej str. 185.

3 Ob. str. 141, przyp. 1. Przemawia jako sprawozdawca wy-
dziau konstytucyjnego na kocu generalnej debaty. Cita jego

mowa, ywo oklaskiwana i niemniej przerywana sj^kaniem, do-

wcipna, wywoywaa liczne objawy wesooci, zaznaczone wielekro

w stenogramie 1. c. str. 301—302. Po zakoczeniu generalnej de-

baty przyjto wniosek (posa Prato), eby a do ukoczenia de-

baty nad prawami zasadniczemi odbywa co tydzie 4 posiedzenia,

z tych za 3 wycznie dla tej debaty, jedno za dla innych przed-

miotów.

4 Ob. wyej str. 28, przyp. 3 oraz Nr. 89, 90, 92, 93, 96, 99,

101. 102, 107, 109, 122, 135. 136.
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dzione^ bo tu przy ministeryum w drodze aski niezawo-

dnie nic zrobi nie mona...

110. Kromierzy, 9 stycznia 1849.

... W Nr. 66 stenograficznych doniesie jest wanie
ta mowa Wildnera*, na któr ja jemu wczoraj odpowie-

dzia — szczególna to rzecz, e wszyscy t moj mow
tak s zadowolnieni, e nawet centrum, do którego Wild-

ner naley, wczoraj wieczór mnie szampanem przyjo,

a Neumann w mowie dugiej mi dzikowa, e chocia
przyjaciela jego gruntownie zbiem, przecie tak, jak si

wyrazi, edel, mit Zartgefuhl parlamentarischer Feinheit

und clievaleresquement^ mówiem, osobliwie w^obec gru-

bych i obraaicych wyrazów po mnie nastpujcego Rie-

gera, na którego si centralici strasznie z powodu tej

mowy gniewaj. Przyznali mi si, e od nikogo wyrazy
i wynurzenia federalistyczne, chocia dobitnie powiedziane,

tak chtnie jak odemnie przyjmuj, e ich nawet przeko-

nuj. Me pojmuj jeszcze dobrze, co te komplementa zna-

cz i do czego to dy. Zdaje mnie si, e przy przyszym
wyborze chc na mnie gosowa.

Dzi Wildner, znowu wystpujc, mówic przeciw

§ 1-mu; dzikowa mi publicznie fur die tourdige und edle

Art, mit welcher ich ihn ividerlegt kahe, Riegera za pa-

skudzi '. Dzisiejsza debata nadzwyczajnie znowu bya in-

» Ob. wyej str. 180.

2 » szlachetnie, z parlamentarn delikatnoci, subtelnie i po

rycersku*.

3 Ustp ten mowy Wildnera brzmi {Yerhandl. etc. IV. 324):

»Dzikuj p. posoAvi i b. prezydentowi Smolce za delikatn form,
w jakiej usiowa mnie zbija; dzikuj te p. sprawozdawcy (Eie-

gerowi) za nauk, jak nie naley zbija wywodów przeciwnika*.
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teresujca, przewybornie mówili, bronic § 1-szy, Szu-

zelka ^ i Szabel *.

U nas mróz wielki. Nieche si komisya, do której

Robert naley, pieszy z relacy, by nie zapóno przysza ^

Dnia 17-go bdzie wybór prezesa. Gdybym si posta-

ra, mógbym by wybranym, czego za nie zrobi. Moe
jednak i bez starania si mnie obior — naszych wiele

brakuje, a tu debaty tak wane.

111. Kromierzy, 10 stycznia 1849.

Dzisiejsze posiedzenie znowu byo nadzwyczajnie cie-

kawe. Mówi bardzo piknie Lohner^ i Rieger^, który mi-

nistrów jak aków beszta — lecz có z tego, kiedy potem

Czesi wszyscy w duchu ministeryalnym w^otowali, tak, i
potem caa mowa Riegera jako czysta komedya si wy-

daa — i tak § 1-szy odrzuconym zosta, a waciwie od-

roczonym zosta do 2-ej czci konstytucyi, gdzie znowu
wniesionym by moe ^. Czytajcie zatem dokadnie proto-

koy stenograficzne z 8-go, 9-go, 10-go^...

1 Ob. str. 10, przyp. 2. . .

* Baltazar Szabel, kupiec z Oomuca, pose tego miasta.

* Ob. str. 8, przyp. 4 i str. 13, przyp. 4; o sprawozdaniu tej

komisyi ob. wyej Nr. 98 i niej Nr. 118, 121, 126, 134, 137, 140, 148.

4 Ob. str. 38, przyp. 1.

5 Ob. str. 141, przyp. 1. Duga, wietna mowa Riegera {Ver-

handlungen etc. IV. 348—358) w obronie § I-go projektu ustaw za-

sadniczyci (ob. wyej str. 179), przerywana czstymi, dugo trwaj-
cymi oklaskami, wywara silne wraenie.

® Uctiwalono: »Opuszcza si § 1 projektu ustaw zasadniczych,

jako nie nalecy do ich osnowy i poleca si wydziaowi, powoa-
nemu do opracowania innych czci konstytucyi, eby uoy posta-

nowienia, odnoszce si do rozdziau wadz pastwowych i wy]vony-

wania wadzy ».

^ Nastpuj szczegóowe wskazówki w sprawie Dobrzaskiego

(ob. str. 184, przyp. 4), w jaki sposób ma by wykazane jego pocho-

dzenie szlacheckie, aby sprawa moga przybra pomylny obrót.
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112. Kromierzy, 11 stycznia 1849.

Izba przez debaty 8-go, 9-go i 10-go tak si oywia
i w opinii publicznej moralnie popara, e teraz znowu
w istnienie dalsze Izby wierz. Bya to szczliwie prze-

byta krizis, gdzie natura lepsza zwyciya. Sycha na-

wet, e w Radzie ministeryalnej jeszcze 8-go stycznia je-

den z ministrów wniós rozwizanie Izby, czemu si je-

dnak wszyscy ministrowie sprzeciwiali. Wniesione potem

byo odroczenie Izby na 3 miesice z powodu niezaat-

wionych interesów wgierskich i ekspektatywy, e potem

i Wgry etc. do tego Sejmu wcignitymi zostan — lecz

i to nie przeszo. Podobne jednak jest, i po zakoczeniu

2-go czytania praw zasadniczych, Izba na czas krótki od-

roczon zostanie, *z powyszych powodów i by przy sta-

nowczem uchw^aleniu konstytucyi ju w^szystkie narody

udzia miay.

Na wiosn zobaczymy si zatem na wszelki wypa-

dek, albowiem albo ja do Was przyjad, albo Wy przyje-

dziecie do mnie, a nie Ty sama, lecz Wy wszyscy, gdy
zupenego nie uywalibymy szczcia, które si nam po

tak dugiem rozczeniu susznie naley. Z Wadkiem mów-
cie troch po niemiecku, aby si cokolwiek nauczy, ina-

czej niewiele bdzie mia pociechy z tutejszemi dziemi,

tylko po niemiecku lub po czesku mówicemi. Pamitaj

i o tem aby Wadkowi sprawia ubiór narodowego kroju

i barw, pojedyncze ze szarego pótna lub biae ze sznur-

kami amarantowemi; do tego konfederatk niebiesk lub

co podobnego . .

.

113. Kromierzy, 12 stycznia 1849.

cz 3 egzemplarze stenogr. z 6-go i 7 -go padzier-

nika. Przecie po strasznych trudnociach wykoataem.
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e te protokoy z padziernika drukowa zaczynaj ^ Te

2 s najniedokadniejsze, z powodu e stenografi nie wie-

dzc o tern, e bdzie posiedzenie, nie wszyscy przyszli

i tak tylko kilku i to przez ca noc stenografowali — da-

lej ju bd dokadniejsze — zawsze jednak to, co tam

pisane, rzeczywicie powiedziane byo...

114. Kromierzy, 13 stycznia 1849.

Wiadomoci o wkroczeniu kilku oddziaów Wgrów
do Galicyi bardzo nas niepokoj. Pewny jestem, e nic

dobrego z tego wypyn nie moe, i owszem, e moe by
przyczyn do wielkich nieszcz. Nie obawiam si tak

wkroczenia Moskali, jak organizowania Landsturmu ze

strony Rzdu, który przy przychylnem nam usposobieniu

urzdników, bardzo atwo skoczy si moe na rabunku

i mordach na wielk skal, jak w roku 846.

Bem, podug mego przekonania, jest dzielny onierz,

co si tyczy mstwa, nadzwyczajnej odwagi, — moe
i dzielny dowódca parku artyleryi, lecz dowództwa na

wielk skal, wikszej czci lub wcale caej armii bym
mu nie powierzy, a najmniej mam go za polityka; pr-
dzej miabym go za kompletnego waryata i postrzegem

w jego sposobie widzenia rzeczy takie absolutne zapozna-

nie wszelkich rzeczywistych elementów, najwicej rozstrzy-

gajcych i wpywajcych na dzieje wielkiego polityka

i w^ojownika, e nie pojmuj, jak ten czowiek móg uzy-

ska w tym wzgldzie jak tak reputacy, — nie ubli-

ajc, jak powiedziaem, bynajmniej jego dzielnoci jako

onierza na mniejsz skal. Organizujcego talentu to
samo w nim widzie nie mog.

1 Ob. wyej str. 168, 176.
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Przyjecha Borkowski ^ i opowiada nam, e bardzo

do prawdy podobne, e si na Bukowinie ju bili. Jeszcze

tego kopotu nam trzeba byo. Me widz najmniejszej

szansy, aby to nam na dobre wyj mogo, a jeeli Bem
by autorem tego pomysu (nie bdc koniecznoci przy-

muszonym przej do Galicyi), widziabym w tem tylko

potwierdzenie mego nie dzisiejszego sdu o Bemie. Mówi
mi Borkowski, e by u Was, aowa bardzo, e nie by
obecnym na posiedzeniach 4-go, 8-go, 9-go i 10-go m. b.

Rozniosa si wczoraj wiadomo, e Stadion i Bach

z ministeryum wystpili, co si jednak nie potwierdza.

Dostalimy rekwizycy od najwyszego trybunau

sprawiedliwoci wzgldem oddania czonka Izby pod sd
kryminalny (Kaim^ niemiecki Czech — poddany z dóbr

Schwarzenberga ministra), który po wypadkach padzier-

nika w swoim obwodzie wyborowym, na cesarza, mini-

strów, Windischgratza, etc, okropnie piorunowa mia, tak

i go wegen Stórung der óffentlichen Ruhe skwalifikowali.

Cz Izby bardzoby rada bya wyrzuci go z Izby, moe
dla przysuenia si ministrowi (który przy wyborze by
jego wspózawodnikiem zwycionym, a teraz zapewne

zostaby obranym), po czci dla dowiadczenia, czyliby

take przeciw innym czonkom Izby nie mona z powodu
wypadków padziernikowych skutecznie wystpi. Z tego

powodu wielka agitacya przy wyborze komisyi z Izby,

która ma rozpozna i osdzi, czyli Sejm na stawienie

Kaima pod sd kryminalny pozwoli. Ten sd zoony jest

z 9-u czonków. Z kadej sekcyi jeden by wybrany.

1 Ob. str. 41, przyp. 2. Bema (1791 — 1850) Smolka pozna
w padzierniku 1848, gdy ofiarowa si z objciem komendy w obl-

onym Wiedniu; pogoski o wkroczeniu Bema do Galicyi, spowodo-

wane widocznie jego dziaaniami na Wooszczynie, przedsiwzi-
temi w synnej kampanii siedmiogrodzkiej, Ob. Nr. 115.

' Jan Kaim, chop z Meiselschlag, pose z Krumau w Cze-

ciach.
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Z 8-ej sekcyi, w której teraz jestem, mnie wybrali. Wa-
nie mamy si zebra i ukonstytuowa. Ciekawy jestem,

jak ta sprawa wypadnie.

Jak naumylnie, zdaje si, nie wychodz stenografie

z 8-go, 9-go i 10-go. Moe pierwej myl w dziennikach

te posiedzenia porzdnie spaskudzi i tak opini publiczn

przygotowa; — tymczasem posyam Ci Nr. 10 des Humo-
risten, gdzie masz króciutkie opisanie posiedzenia z 8-go.

Trzeba wiedzie, e pan Saphir niedawno, jednak rozu-

mie si po padzierniku, nieraz mnie w Humorycie swoim
skrzywdzi. Znam si z nim osobicie — eine Wetter-

fahne ^

116. Kromierzy, 14 stycznia 1849.

Dzi niema listu od Ciebie, chocia poczta lwowska
przysza. Pewny jestem, e pisaa — zwaszcza e sobie

wystawi moesz, jak tu niespokojni jestemy z powodu
pogosek o wkroczeniu Bema do Galicyi^, o czem i Ty
we wczorajszym licie wspominasz. Czytaem list z Wie-

dnia, w którym donosz, e Bem ma by bardzo bliz-ko

Lwowa, o kilka mil tylko. Rozumie si, e temu wiary

nie daj, jednak bardzobym kontent by, gdybym by mia
list od Ciebie.

Doblhof^ zosta posem w Hadze i jutro odjeda.
Chcielimy by u niego z poegnaniem, lecz on by pier-

wej u mnie przed chwil, egnajc si ze mn i przeze-

mnie ze wszystkimi posami galicyjskimi. Zaprosi mnie

prócz tego dzi na wieczór do siebie na bankiet egnajcy.

1 Chorgiewka. Maurycy Saphir (nr. 1795, nm. 1858), gony
wówczas z dowcipu dziennikarz i literat wiedeski, od r. 1837 re-

daktor pisma Der Htimorist,

2 Ob. Nr. 114.

» Ob. str. 1, przyp. 2; por. str. 60—63.
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!l

]: al mi tego czowieka, którego mam za z gruntu uczci-

j

wego i szlachetnego, prostodusznego, który si nie najlepiej

j

wyda na posadzie ambasadora; chocia mao co z nim

w stycznoci byem, zostawalimy jednak ku sobie w sto-

sunku szczerej przyjani.

Bój si Boga, piszcie tam pilnie i dokadnie o tej

aAvanturze Bema.

116. Kromierzy, 15 stycznia 1849.

Jeszcze niema poczty, wic nie miaem ani wczoraj,

ani dzisiaj listu od Ciebie. By moe, e dla niegu wiel-

kiego poczta wstrzymana — moe i naumylnie, by Rzd
pierwej od prywatnych wiadomoci z kraju mia co do

wkroczenia Wgrów. Wczoraj sycha byo, e si W^-
gry, wziwszy radautzk stadnin, cofnli.

Wczorajsza biesiada u Doblhofa ^ bya bardzo pikna,

38 osób ze wszystkich partyi, stronnictw, narodowoci etc.

Z galicyjskich posów byem ja (umiarkowany), Ziemia-

kowski (wcieky), Machalski* (reakcyonista). Wczorajsza

zabawa bya ywym dowodem, jak wszyscy Doblhofa ko-

chaj, — toastów i mów do niego bez koca, — ostrygi,

morskie poczwary rozmaitego gatunku, delikatesy, wina

bez koca. Piem Bruderschaft ze Schmittem* (lipcowy

prezydent), Strobachem*, Mayerem^ (byy Unterstaatsse-

kretdr\ Szuzelk ^, Vacano ^, etc. — Pili osobno moje zdro-

1 Ob. Nr. 115.

' Dr. Maksymilian Machalski (um. 1890), pose z Brzeska,

póniej znany adwokat krakowski.

"Franciszek Schmitt, adwokat wiedeski, pose m. Wie-

dnia, pierwszy prezydent Sejmu tj. od 20 lipca do 17 sierpnia 1848.

* Ob. str. 39, przyp. 2.

* Ob. str. 5, przyp. 7.

^ Ob. str. 10, przyp. 2.

' Emil V a c a n o, asesor wyszego sdu górniczego w Celowcu.
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wie; wniós Rieger z przemow pikn, mit Anspielunu

auf die feste und ehrenhafte Haltung und Art, mit wel-

cher ich dem Reichstage in den gefdhrlichsten und schwie-

rigsten Aiigenhlicken vorgestanden \ i na wizienie moje.

Niemcy z centrum (die Aiiioritdten), przychodzc pi ze

mn, szeptali mi do ucha: » Unser ndchster Prdsident« * —
zdaje si wic, e bd 20-go wybrany.

Bawilimy si a po 1-ej w nocy. — Chocia Dobl-

hof wczoraj ju ze mn si poegna, a przezemnie ze

wszystkimi galicyjskimi deputowanymi, jednak bylimy
dzi jeszcze u niego z poegnaniem. Z niecierpliwoci

czekam listów od Ciebie.

117. Kromierzy, 16 stycznia 1849.

Chwaa Bogu, odebraem dzi 3 listy od Ciebie,

a ostatni z 13-go. Spodziewaem si, e wieci, tyczce
wkroczenia Wgrów, byy bezzasadne i przesadzone.

Karola * odemnie ucauj. Wybieram si pisa do niego

w interesie taszej soli — chc w Izbie w swoim czasie

o tem mówi, a to obszernie i gruntownie, opierajc si

na datach numerycznych i faktycznych, które mi Karol

poda musi; moesz mu tymczasem o tem napisa, jeeli

ju pojecha. Mech si na to przygotuje, postawi mu
w tym wzgldzie przynajmniej z 50 pyta.

Wczoraj przyjecha Gnoiski* z Oomuca, tylko na

moment, aby ze mn pomówi — zaraz do Oomuca po-

wróci, gdy dzi maj mie audyency — potem pojad

^ »Z aluzy do mocy i godnoci, z jak prze\yodmczyem Sej-

mowi w najniebezpieczniejszych i najtrudniejszych chwilach«.

' »Nasz przyszy znów prezydent*.

* Karol Smolka, ob. str. 3, przyp. 2.

* Adwokat lwowski, ob. str. 35.
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do Kromierzya i tu kilka dni zabawi. Jutro bdziemy
interpelowa ministrów wzgldem ogoszenia Galicyi w sta-

nie oblenia.

Jeeli Aleksander Dzieduszycki * opowiada, e le
wygldam, to po czci prawd powiedzia. Jestem jednak,

jak Ci kocham, zupenie zdrów, — tylko, e jeszcze nie

sypiam dobrze, lecz i to moe si poprawi.

cz stenogram Nr. 67 interesujcy — tudzie ja-

kie uwagi Wildnera nad Grundrechtami (ratuje si biedak

ju w ten sposób, albowiem jego klub woy na niego obo-

wizek niemówienia przynajmniej przez miesic, gdy si

tak w Izbie dyskredytowa)^ — nareszcie die Geschdfts-

ordnung . .

.

Wczoraj byem zaproszony na wieczór do niby to

chopa austryackiego (deputowanego Jana Leithnera) ', lecz

takiego, który ma moe ze dwanacie tysicy reskich

mk. rocznego dochodu.

118. Kromierzy, 17 stycznia 1849.

Dzi jeszcze o § 3-im* debatuj; trwaa sesya do ^2

do 2-ej a teraz o 3-ej popoudniu znowu si zaczyna; —
zdaje si, e dzi bdzie jeszcze gosowanie, gdy siedzie

^^ moemy do póna. Najlepiej mówi dzi Szuzelka^.

Odebraem dzi, prócz Twego listu, karteczk od Ro-

berta^, wraz z czci relacyi, która o ile troch podczas

1 Aleksander hr. Dzieduszycki (ur. 1813 — 1879), pose
z okrgu stryjskiego, 'jeden z najbliszych do koca ycia przyja-

ció Smolki, ob. str. 49, przyp. 2.

2 Ob. wyej Nr. 107, 109, 110.

' Pose z okr. Stockerau w Dolnej Austryi.

* Ustaw zasadniczych § 3.

* Ob. str. 10, przyp. 2.

* Hefern, ob, str. 13, przyp. 4. Wspomniana tu »relacya« — to
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posiedzenia przejrzaiem, bardzo mi si podoba. Niech si

tylko pieszji i ile monoci prdko ca relacy przedo.
Nie wypadao nam dzi interpelowa, jutro niema sesyi

dla Jordanu, wic w pitek 19-go m. b. zapewne zainter-

pelujemy ^

Nie mam czasu wicej pisa, gdy na sesy woaj.

119. Kromierzy, 18 stycznia 1849.

...Wczorajsze posiedzenie byo wane; trwao do 8-ej

wieczorem. Szlachectwo zniesione 231 gosami przeciw 84 2;

cay § 3 ju przyjty z modyfikacyami. Jutro debata nad

§ 4-ym, a pozajutro wybór prezydenta. Rusini obchodzili

dzi bardzo uroczycie Jordana. Jachimowicz ^ celebrowa;

byem przytomny od pocztku do koca— trwao 4 godzin.

Pillersdorf* wybrany zosta w Bruck an der Leitha,

sprawozdanie Komisyi galicyjskiej o reorganizacyi sdownictwa
(str. 8, przyp. 4); por. wyej str. 186 oraz niej Nr. 121, 126, 134.

* Na posiedzeniu 19 stycznia wniós Maksymilian Machalsk

(str. 191, przyp. 2) interpelacy w sprawie bombardowania Lwowa
2 listopada 1848 i ogoszonego nastpnie 10 stycznia 1849 stanu

oblenia w Galicy i. Interpelacya bya podpisana przez 49 posów
polskich; po jej odczytaniu Ant. Zyg. Helcel wniós, eby ministe-

ryum jaknajrycilej na ni odpowiedziao, na co przewodniczcy na

posiedzeniu wiceprezes Hasslwanter owiadczy, e to yczenie mi-

nistrom zakomunikuje
(
Yerhandlungen d. ost. Reichst. IV. 475—476).

Na t interpelacy odpowiedzia minister Stadion 25 stycznia, ob.

tame str. 569.

2 Ustp § 3 Ustaw zasadniczych, odnoszcy si do tego przed-

miotu, brzmia (w stylizacyi proponowanej przez Schuselk) jak na-

stpuje: »Znosi si wszelkie przywileje stanowe; pastwo nie bdzie
ani nadawa ani uznawa szlachectwa jakiegokolwiek rodzaju .

Gosowano przsz balotowanie (czarne i biae gaki).

3 Ob. str. 146, przyp. 2.

* Ob. str. 110, przyp. 2, oraz niej Nr. 133, 136,
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CO mnie bardzo cieszy. Syszaem, e w Stanisawowie

bardzo intryguj, aby Rubek by wybrany— tego by nam
jeszcze, aby u nas cudzoziemców wybierali...

Jeeli u was znowu mówi o mojem prezesostwie

apelacyjnem ^, to wicej wiecie, nieli my. Ja nie uwaa-
em nic podobnego, z czegoby na to konkludowa mona.
Nie pokwapi si nawet, gdyby o tem myleli mnie czem
obdarzy, — wszak Strobacha zrobili tylko apelacyjnym

konsyliarzem *.

120. Kromierzy, 20 stycznia 1849.

§ 3-ci i 4-ty (teraz waciwie 1-szy i 2-gi)'^, tyczcy
si szlachectwa i wolnoci osobistej, bardzo dobrze prze-

szy, a nawet z poprawkami radykalniejszemi od pierwot-

nego tekstu.

Moja kochana! Na Sejm narzeka nie sztuka, ale

sztuk jest z takim Sejmem wicej zrobi, jak si robi; —
jakkolwiek gniewne jest odrzucenie § I-go, jednak wielkiej

wagi s tyczce si tego przedmiotu debaty, które na mi-

nisteryum wpyw ogromny wywary...
Dzi wybór prezesa. Przy kocu posiedzenia dopisz,

jak wypadnie, — zdaje mnie si, e ja bd wybrany.

1-sze skrutinium. Wotujcych 314, absolutna

wikszo 158. Smolka 145 — Strobach 118* — Hassel-

wanter 50 ^ — Kautschitsch 1 ^.

' Por. str. 21, 65, 66,

» Ob. str. 39, przyp. 2.

' Por. wyej str. 161, 162, 186, 193.

* Ob. str. 89, przyp. 2.

5 Ob. str. 164, przyp. 4.

6 Maciej Kautschitsch, adwokat, pose m. Lubiany, wice

prezes wydziau lionstytucyjnego.

13*
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2 -g i e s k r u t i n i u m. Wotujcych 310, absolutna

wikszo 156. Smolka 153 — Strobach 108 — Hassel-

wanter 49.

Bybym zosta przy tern gosowaniu wybrany (gdyby

4 naszych nie byli wyszli i si nie zapónili) — bez cen-

trum i prawej. Teraz i centrum na mnie gosy da. Ja so-

bie pisz, bo nie gosowaem przy adnem gosowaniu.

3-cie skrutinium. Gosujcych 305, absolutna

wikszo 153. Smolka 201, Strobach 104*.

Jestem tedy znowu prezydentem. Cae centrum, które

za Hasselwanterem gosowao, 'rzucio si na moj stron.

121. Kromierzy, 21 stycznia 1849.

. . . Wybór wiceprezesów by wczoraj po objedzie; trwa
od 5-ej do 8-ej, gdy po kilka razy si gosowao. 1-ym

wiceprezesem zosta Hein *, adwokat ze lska, 2-gim Pre-

tis *, Woch, konsyliarz apelacyjny, wic lewa strona wszyst-

kich swoich kandydatów przepara, nie wdawszy si z ni-

kim w adne ukady.

Posiedzenie nastpujce bdzie 23-go; porzdek dzienny:

dalsza debata nad prawem zasadniczem, mianowicie nad

§ 5 i 6; § 3 i 4 bardzo dobrze przeszy — w ogólnoci

Izba bardzo si poprawia, wystpujc energicznie i ra-

dykalnie, jak to ju ze wczorajszych wyborów pozna
mona.

W rozwizanie Izby nie wierz, — prdzej w proro-

* Po pierwszem gosowaniu zarzdzono przerw 10-minutow;i

dla porozumienia (na wniosek Jelenia). Po trzeciem gosowaniu,

Smolka, obejmujc prezydyum, krótko przemówi; caa Izba przy-

ja to przemówienie ywymi oklaskami,

« Ob. str. 43, przyp. 2.

» Ob. str. 164, przyp. 2.
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gacy, z przyczyny wcielenia Kroatów, Serbów, etc, Wo-
chów, lecz i to nie bardzo podobne. Nie zdaje si, by Rzd
sam chcia sobie mnoy trudnoci. W przykrem jest

wobec Rzeszy Niemieckiej pooeniu, z pow^odu uchway
parlamentu frankfurckiego, ze si Niemcy, nie zwaajc
wcale na Austry, ukonstytuuj. Nie moe by dla Austryi

obojtne, by tak zupenie odsunit od wszelkiego wpywu
w Niemczech, w którym to wypadku korona niemiecka

najpewniejby Prusakowi przypada.

Jutro wielkie polowanie — zdaje si na cze mego
wyboru, na które rozumie si, jestem proszony.

Pisa mi Pawlikowski *, proszc o przysanie steno-

graf, wprost do Lubaczowa, co te uczyni. Odtd za-

tem dostaniesz zawsze tylko 2 egzemplarze, dla Ciebie

i Edmunda *.

Zdaje si, e ministrowie na interpelacy wzgldem
stanu oblenia w Galicyi we wtorek odpowied dadz. .

Bardzo auj, e si tak mao z Gnoiskim widzia-

em. Odjechali jeszcze przedwczoraj do Wiednia, a z po-

wrotem ju nie myl wstpi do nas.

Czy te ju odesaa komisya ^ relacy do minister-

stwa sprawiedliwoci? Chciabym o tem pomówi z Ba-

chem*. Wybieraem si pisa do Roberta^ — jako nie

miaem czasu — teraz za podczas prezydentury jeszcze

mniej mie bd. W ogólnoci mówic, sdzibym, e si
tak bardzo o adwokatur dobija nie powinien, gdy pe-

wny jestem, e on prEy adwokaturze majtlcu nie zrobi,

tak samo jak i ja. Gdyby z atwoci dosta mu przy-

1 Ob. str. 18, przyp. 2.

' Gowackiego, ob. str. 3. przyp. 2.

s Komisya galicyjska do zebrania materyalów w sprawie re-

organizacyi sdownictwa, ob. str. 8, przyp. 4 oraz wyej Nr. 98, 110,

118 i niej Nr. 126, 134.

* Ob. str. 2, przyp. 2.

* Hefern, ob. str. 13, przyp. 4. Por. niej Nr. 123.
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szo — to rozumie si przyj, dy za do zyskania do-

brej, posady w sdownictwie, co go, zdaje si, min nie

powinno, jako czonka tej komisyi, której operat, jak si

spodziewam, dobrze bdzie przyjty. Sdz, e mu w tem

bd móg by pomocnym. Zosta wedle dzisiejszego urz-
dzenia jakim konsyliarzem, choby i apelacyjnym, nie

pragnbym, lecz przy nowem, dobrem urzdzeniu sdów,
by prezesem jakiego bodaj mniejszego trybunau lub ja-

kim Land-Oberrichterem, wcale nie le by byo.

122. Kromierzy, 23 stycznia 1849.

Do Lubaczowa osobno posyam \ Dzi ledwie kilka

sów napisa czasu mam. Posiedzenie, objad, konstytucyjny

wydzia — wanie mam i na konstytucyjny wydzia *.

Dobrzaskiego list cz. Minister wojny nic dla niego

nie zrobi i nie moe zrobi — mówiem z nim '.

* Stenogramy posiedze sejmow^^ch — do Lubaczowa, t, j. do

okrgu wyborczego Smolki. Por. Nr. 121.

' Poprzedniego dnia, 23 stycznia rozpoczy si w plenum wy-

dziau konstytucyjnego debaty nad waciwym projektem konstytu-

cyi, opracowanym przez cilejsz »komi8y 5-ciu« (Gobbi, Goldmark,

Mayer, Palacky, Smolka), ob. wyej str. 57. Na porzdku dziennym

pierwszego posiedzenia byt podzia pastwa na prowincye. Wyo-
nia si zasadnicza kwestya, czy prowincye maj by terytoryami

narodowemi czy te indywidualnociami iistorycznemi
;
poruszono

spraw podziau Galicyi na dwie prowincye: polsk i rusk; zna-

czc w tym przedmiocie mow mia Ziemiakowski. Dalszy cig
tej debat}^, podczas której objawiy si ywo draliwoci narodowe

(Czechów^ i Niemców, Niemców i Wochów tyrolskich) odbN^wa si
na posiedzeniu 23 stycznia. Ob. Protokolle des Verfassungs - Aus-

schusses im óster. Beichstage 1848—1849 herausgeg. von Ant. Sprin-

ger (Lipsk 1885) str. 14 nn.

» Ob. str. 28, przyp. 3 i Nr. 89, 90, 92, 93, 96, 99, 101, 102,

107, 109.
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123. Kromierzy, 24 stycznia 1849.

Cieszy mnie, e wanie przedwczoraj pisaem, e
Robert wedug mego zdania tylko sdownictwa trzyma
si powinien, a on w licie swym wczorajszym takie same

wyjawia zdanie \ Có, kiedy nie mam kiedy pisa, — do-

piero 27-go napisz obszerniej. Posiedzenie do 3-ej trwa;

a po objedzie zaraz id na wydzia konstytucyjny; co je-

szcze jaki czas mi zostanie, sprawuj reszt czynnoci

Yorstandu ^.

Robertowi powiedz, e Bacha ^ tu niema; jest sabym
w Oomucu — moe jutro lub w pitek przyjedzie. Po-

wiedziaem jednak Krausowi *, aby Bachowi mówi, e
chciabym pomówi z nim wzgldem reorganizacyi sdów
w Gralicyi.

§ 5-ty zosta dzi dobrze przyjty; jutro debata nad

§ 6-ym. Kara mierci bdzie niezawodnie zniesiona wielk
wikszoci.

124. Kromierzy, 25 stycznia 1849.

Obawiasz si, aby w tem nie byo podstpu, e mnie

Rieger chwali i moje zdrowie pi ^. Nie obawiaj si. Wiem
dobrze, e Rieger, Czesi i w ogólnoci wszyscy bez wy-

jtku, mnie, co si tyczy mej osobistoci, szczerze sza-

nuj — co za nie przeszkadza, e Czesi w kwestyach

niektórych, a osobliwie, co si tyczy kwestyi prezyden-

tury, cigle s i bd najzacitszymi moimi przeciwnikami,

co mnie jednak bynajmniej nie dotyka, gdy si o prezy-

dentur nigdy nie staraem i nigdy stara nie bd. —

1 Hefern; ob. wyej str. 137, 197.

3 Prezydyum sejmowego.
3 Ob. str. 2, przyp. 2.

* Ob. str. 55, przyp. 1.

* Ob. str. 141, przyp. 1 oraz wyej Nr. 116.
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Wszak i midzy naszymi posami miaem przy ostatnim

wyborze tak zacitycli przeciwników (w Dylewskim ^ Ma-

cialskim *, Kraiiisldm ' etc), e si Dylewsl<:i o mao co

nic pobi z tymi, którzy za mn mówili. Jednak nie mam
im to za zte, gdy istotnie tego zdania (chocia podug
mnie zupenie mylnego) byli, e polityka wymaga za Stro-

bachem wotowa, tak dalece, e formalnie desperowali

jak 3-ie skrutinium mnie wydao. Desperowali, jak gdyby

najwiksze nieszczcie si stao. Uspokoili si wprawdzie,

przekonawszy si, e nic z tego zego nie nastpio, co na

wypadek mego wyboru zapowiedziane byo — i tak za-

wsze zostajemy w najlepszej przyjani. Istotnie nie wiem,

czyli jednego mam w Sejmie nieprzyjaciela, wyjwszy moe
jednego Szaszkiewicza *, chocia temu czowiekowi nigdy

ani przykrego sowa nie powiedziaem, ani na Sejmie ni-

gdy jeszcze tak nie wystpiem, e jako przeciwnik jego

polityczny uwaany by mog.
Dzi debaty nad § 6. Kara mierci bdzie niezawo-

dnie wielk wikszoci cakiem zniesiona. Machalski mó-

wi dzi bardzo piknie, chocia tylko za zniesieniem kary

mierci za polityczne zbrodnie. Jutro inne przedmioty —
midzy innymi wniosek Zbyszewskiego ^ wzgldem depu-

towanych z armii woskiej.

* Ob. str. 9, przyp. 1.

» Ob. str. 191, przyp. 2.

' Edmund Kraiski, waciciel dóbr Leszczowate, pose z Do-

bromila.

* Ob. str. 163, przyp. 2.

^ Celestyn Zby szewski, c, k. major w korpusie inynierów

w Wiedniu, pose z Lutowisk. Przedmiotem jego wniosku byo:
przyzna armii, dziaajcej na woskim teatrze wojny (a wic ju
w czasie, kiedy odbyway si wybory do Sejmu) prawo reprezentacyi

w Sejmie ustawodawczym. Wniosek Zbyszewskiego podpisali wszy-

scy trzej posowie, nalecy do armii: Józef Motyka, pensyon. ka-

pitan-audytor, Józef Miiller, kapitan, i Wacaw Schopf, kapitan-

audytor. Ob. niej Nr. 125.
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126. Kromierzy, 27 stj^cznia 1849.

. . . Wczoraj nie pisaem. Mielimy bardzo dugo trwajc
sesy i burzliw z powodu wniosku Zbyszewskiego o do-

puszczenie deputowanych z armii ^ Najciekawsze byo, e
partya najmocniej konserwacyjna ogromnie si temu sprze-

ciwiaa, tak i nawet takie s zdania, e ministeryum, nie-

zgadzajc si z tym wnioskiem, bdc za odrzuceniem te-

go, tych kilku mówców postawio, którzy si najmocniej

sprzeciwiali. Po zacitej i bardzo burzliwej debacie przy-

jty zosta wniosek ogromn wikszoci z maemi odmia-

nami. Czytajcie z uwag stenograficzne protokoy z 26-go

stycznia. Najwicej za tym wnioskiem obstawaa partya

radykalna, a Borkowski nawet za nim mówa... Posiedze-

nia trwaj teraz zawsze od 10-ej do 8-ej. Jeeli mam z mi-

nistrami pomówi — to mi bardzo le wypada, bo zwykle

dopiero podczas posiedzenia przyjedaj, ze dwie godzin

na posiedzeniu bawi i jeszcze podczas tego odjedaj.
e za nie mog opuci krzesa prezesowskiego, nie mog
z nimi mówi. {Per parenthesim uwaam, e nigdy nie

siedz — stoj cigle 4, 5 godzin i duej) . .

.

126. Kromierzy, 29 stycznia 1849.

Wczoraj nie pisaem, nie dlatego, e czasu nie mia-

em. Przypomniaem sobie dopiero, jak ju za póno byo,

;i to bawic si z Adamem Potockim ^ który nas odwie-

dzi przyjecha. Dostajc na miejsce jego Meiselsa, bar-

dzo le na tem wyszlimy; jest to po prostu gupi yd,

1 Ob. Yerhandl. d. os. Eeichst. IV. 598—608. Zbyszewski

cofn swój wniosek, wobec postawionego podczas dyskusyi wniosku

samoistnego Strobacha (str. 39, przyp. 2) w tym samym przedmio-

cie, a rónicego si waciwie tyll^to co do formy.

« Ob. str. 106, przyp. 1.
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który ani po polsku, ani po niemiecku wyrazi si nie po-

trafi. Zupenie inne miaem o nim wyobraenie, — a
wstyd, e Kraków lepszej inteligencyi wybra nie umia;

w szczególnoci mi al, e Adam Potocki nie wybrany.

Bardzo go lubi, chocia si z nim w wielu wzgldach nie

zgadzam w politycznych kwestyach...

Nie obawiaj si moja droga, e si zanadto natam;
wprawdzie jestem zajty cay dzie, zwaszcza, e z kon-

stytucyjnego wydziau wystpi nie chciaem, a teraz co

dzie posiedzenia mamy w konstytucyjnym wydziale *,

a 4 razy na tydzie ogólne posiedzenia.

Odebraem dzi od Roberta* dalszy cig relacyi^

Bach jeszcze saby w^ Oomucu, — to jest, zdaje mnie

si, e nie przyjeda dlatego, aby nie by przy debatach

nad § 6, gdy jemu, jako ministrowi sprawiedliwoci wy-

padaoby co powiedzie — wida wic, e si ju nie

chc miesza, gdy ich udzia przy § 1-ym tak le by
przyjty. Napisz zatem do Bacha w interesie reorganiza-

cyi sdów u nas.

Dzi po dugiej i piknej debacie przyjty zosta § 6

z poprawk ^Die Todesstrafe ist abgeschafft« * wikszoci
197 przeciw 106.

Posiedzenie trwao do 4-ej — objad — a o 5-ej kon-

stytucyjny wydzia.

^ Ob. wyej str. 198, przyp. 2. Od pocztku plenarnych posie-

dze wydziau konstytucyjnego, tj. od 22 stycznia, obradowano a
do 27 stycznia nad podziaem pastwa na prowincye i draliwemi

kwestyami narodowociowemi, czcemi si z tym przedmiotem:

por. Springer, Protokolle des Yerfasstmgsausschusses im osterr.

Reichstage 1848—1849, str. 14—49.
2 Hefern, ob. str. 13, przyp. 4.

2 tj. sprawozdania komisyi galicyjskiej do zebrania materya-

ów w sprawie reorganizacyi sdownictwa, ob. str. 8 przyp. 4. oraz

Nr. 98, 110, 118, 121, 134.

'

* » Znosi sie kar mierci «.
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127. Kromierzy, 31 stycznia 1849.

Wczoraj znowu nie miaem czasu pisa do Ciebie.

Posiedzenia trwaj zwykle do 3 i do 4-ej — ledwie po-

tem tyle mi czasu zostaje, aby objad zje, a o 5-ej ju
musz by na konstytucyjnym wydziale, zostajc tam do

8-ej i do 9-ej. Rano za od 8-ej do czasu zagajenia posie-

dzenia siedz w biurze dla zaatwienia prezydyalnych rze-

czy. Napisa list jaki, by na klubie, konferencyach, ju
prawie niepodobiestwem. Na posiedzeniu listów pisa nie

mog, bo musz bardzo uwaa na debaty, dla stawiania

kwestyi, co jest nieatw rzecz, jak si przekonasz ze

stenogramów z 25 go, 29-go, 30-go stycznia, a wszyscy

mówi, e doskonale rozbieram wnioski i stawiam kwe-

stye; wic trzeba si utrzyma przy tej dobrej reputacyi,

tern bardziej, gdy moi przeciwnicy ogromnie uwaaj, aby

mnie zapali na niedorzecznem stawianiu kwestyi, co si

atwo przytrafi moe. Wydarzy si zatem teraz czciej,

e nie napisz; za to w dniach, gdzie posiedze niema

(w których zawsze jednak mam wiele do czynienia), na-

pisz tem wicej.

Przeciw zaprowadzeniu jzyka niemieckiego ^ agitu-

jemy, interpelujemy, etc, a jak mnie si zdaje, nie bezsku-

tecznie — gdy nawet nasi bracia stryjeczni (Czesi) tem
zaprowadzeniem niemieckiego jzyka w celu popierania

* Poprzednie ministeryum (Doblhoffa) wydao 22 wrzenia 1848

reskrypt w sprawie wprowadzenia polskiego Jzyka w szkoach ga-

licyjskici (por. wyej str. 53, 64). Owoczesne ministeryum (Schwar-

zenberga), znioso te zarzdzenia w reskrypcie z 21 stycznia 1849,

wprowadzajc na nowo jzyk niemiecki w szkoaci wsciodnici ob-

wodów Galicj^i, a zatem take i we Lwowie, gdzie w jednem z ów-

czesnyci gimnazyów (t. z. dominikaskiem) wprowadzono ju polski

jzyk wykadowy. Spraw t poruszy by ju 26 stycznia w swej

mowie Leszek ir. Borkowski {Yerhandlungen etc. IV. 711); Dylew-

ski wniós w tym przedmiocie interpelacy na posiedzeniu 2 lutego,

ob. niej Nr. 128, 131.
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ruskiej narodowoci oburzeni s, nie mogc poj, jakim

to sposobem interes sowiaski wprowadzeniem j-
zyka niemieckiego popartym by moe. Od tego czasu na

bakier stoj z Rusinami, a w szczególnoci ze Szaszkie-

wiczem ^, który i u chopów naszych na Sejmie coraz wi-
cej si dyskredytuje.

Debaty nad prawem zasadniczem bardzo s pikne —
auj, e tak póno stenograficzne doniesienia wychodz.
Czytajcie je jednak pilnie.

Jutro ma przyj uroczysta ogromna deputacya Ka-

naków ^ (kilkaset w uroczystym pochodzie i stroju na ko-

niach etc). Chc wrczy Sejmowi ein Vertraiiensvotiim—
odpowiem po polsku.

128. Kromierzy, 2 lutego 1849.

Wczoraj nie pisaem. Zdaje mnie si, e Ci ju do-

niosem, e deputacya chopów morawskich chce Sejmowi

uroczycie wrczy votum zaufania. Wczoraj rano mó-

wiono mi, e deputacya nie przyjdzie, poniewa komisarze

i amtmany odradzaj, zakazuj, gro, wic pewny byem,
e nie przyjdzie.

Po posiedzeniu, bdc na objedzie, przylecieli, abym
zaraz przyszed do Vorstandu, poniewa deputacya idzie.

I tak istotnie przysza deputacya z muzyk, chorgwi^
na koniach piknie ubranych, etc! Nawalio si mnóstwo

posów i ludu do Vorstandu (reszta na dole przed zam-

kiem staa). Deputacya przysza, a chop morawski prze-

mówi do mnie po morawsku (co dobrze zrozumiaem)

i wrczy mi adres.

» Ob. str. 163, przyp. 2.

2 Nazwa ludnoci wociaskiej w okolicach Kromierzya, ob.

niej Nr. 128.
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Na to odpowiedziaem po polsku mniej wicej:

»auj, e porzdek nasz sejmowy nie dopuszcza,

itbym Was w Izbie przyj, e zatem Wasze dobre ycze-

nia zgromadzonemu Sejmowi sami i ustnie przedoy nie

moecie. Ja jako prezydent i reprezentant Sejmu w jego

stosunkaci zewntrznych, przyjmuj z radoci ten adres

i wyrazy yczliwoci dla Cesarza Jegomoci i Sejmu, o czem

zgromadzonemu Sejmowi donie nie omieszkam. Bdcie
przekonani, e Sejm zawsze mia, ma i bdzie mia na

oku dobro ludu, tego ludu, z którego wolnych wyborów

powsta. Miejcie zaufanie w najlepszych chciach naszego

Cesarza i Sejmu, ustalenia wolnoci konstytucyjnej, utrwa-

lenia zasady równoci i nietykalnoci kadej narodowoci,

udzielenia Wam sposobnoci do jaknajlepszego bytu, szcz-

cia i wszelkich swobód w jak najwikszej rozcigoci.

Wyrazy Waszej yczliwoci zgromadzonemu Sejmowi przy

pierwszej sposobnoci przedo*.
Potem nastpiy rozmaite wiwaty, muzyka etc i uro

czysty pochód do klubu sowiaskiego, gdzie w rozmaitych

jzykach sowiaskich do siebie przemawiali. Ja tam nie

byem.
Ta historya ma polityczne znaczenie, albowiem mó-

wi (relata refero), e wskutek pewnej instygacyi, depu-

tacye u Cesarza byy z prob, aby Sejm rozwiza i sam

prawo o wynagrodzeniu wyda. Wikszo ludu moraw-

skiego, tak demonstracy bardzo zgorszona, postanowili

przeciwn zrobi, od której mimo rozmaitych zabiegów ich

odprowadzi nie potrafiono. Sycha, e jeszcze wicej po-

dobnych deputacyi przyj maj. yczybym sobie, aby

nie byy bardzo liczne.

Zdaje si, e myl o rozwizaniu lub odroczeniu Sejmu

umylnie puszczaj i ile monoci popieraj. Pewny jednak

jestem, e taki krok bardzoby le by przyjty. Niesusz-

nie sdzicie, e dobrzeby byo, gdyby Sejm rozwizany
zosta, aby nie sdzono, e wszystkie teraniejsze bezpra-
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wia za przyzwoleniem tego si dziej. Chocia Sejm si

nie miesza w obrb wadzy egzekucyjnej i waciwie si

miesza nie moe, to przecie nikt, który teraniejsze po-

stpowanie Sejmu dobrze zna, nie zaprzeczy, e Sejm poli-

tyk ministrów jak najmocniej potpia. Sejm ronie w po-

wag, mimo przekupionej prasy, — ostronie postpuje,

a ja jestem pewny, e ministeryum, jeeli si utrzyma
zechce, w krótkim czasie obran polityk porzuci przy-

muszonem bdzie. Sejm rozwiza nigdy si nie odwa —
co si tyczy prorogacyi? by moe, lecz tylko z powodów
prawdziwych i szczerych.

Tak jak ministrowie w grudniu adnego posiedzenia

nie opucili i we wszystko si mieszali, tak teraz po po-

race, 8-go, 9-go i 10-go stycznia odebranej ^, ju nie przy-

chodz na posiedzenia, aby si w debaty wtrca przymu-

szeni nie byli i rzeczy dla nich przykre nie syszeli. De-

baty bardzo s pikne, a uchway w duchu liberalnym

wypadaj.

Interpelowalimy wczoraj wedug zamknicia gimna-

zyum polskiego ^. Wolabym jednak, aby ministrowie, a oso-

bliwie Helfert ^, przyjechali. Pomówibym z nimi w tym
wzgldzie^ lecz nie pokazuj si. Moe nie wiecie, e si
teraz w ten sposób interpeluje, e si interpelacye pisane

odczytuj i ministrom do odpowiedzi komunikuj . .

.

Przedwczoraj by bal na cze posów. Byem na tym
balu, zachowujc si bardzo przyzwoicie, — tak jak mej

godnoci przystoi — to jest : nie taczyem, nie piem, habe

mir nur die Honneurs machen lassen ^, a to nawet od bar-

1 Por. wyej str. 183—187.
2 Ob. wyej str. 203, przyp. 1 i niej Nr. 131; por. YerhandU

des (jst. Reichst IV. 711—713.
' Ob. str. 128, przyp. 7. Podsekretarz stanu, kierownik wy-

dziau owiecenia publicznego w ministeryum Schwarzenberga.
* »Przyjmowaem tylko ionory«.
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dzo piknych dam! Widzisz, co si tu dzieje, kiedy Ciebie

niema . .

.

Z pomieszkania w zamku niekontent jestem, pac
duo. Za usug (której nie mam) pac inspektorowi zamku,

a usugujcym przecie osobno paci musz i zreszt dr
i okpiwaj na wszystkie strony, a mnie, jako prezyden-

towi, nie wypada by skrupulatnym.

12?). Kromierzy, 4 lutego 1849.

Artyku w gazecie »Polska « jest bardzo dobry. Do-

stajemy wiele skarg z kraju na bezprawia, których si

wojskowi dopuszczaj — eby tylko przynajmniej jaki mi-

nister w Kromierzyu si pokaza, aby z nimi pomówi
mona, chocia do tego wiele przezwycienia trzeba. Z je-

dnym Bachem ^ chtniebym si rozmówi, aeby ich prze-

cie do opamitania nakoni si udao.

Napisz mi, wiele masz pienidzy, abym wiedzia, czy

do czasu Waszego przyjazdu Tobie posa mam. yczy-
bym sobie, abymy przez wiosn przynajmniej w Kromie-

rzyu zostali. Mieszkalibymy wprawdzie tu droej i nie-

wygodniej, jak w Wiedniu; pewny jednak jestem, e Wam
by si tu bardzo podobao, osobliwie gdyby pikna
wiosna bya. Park! a caa okolica owocowy ogród. Mo-

glibycie z dziemi cay dzie w parku by.

(P. S.). Na miejsce posa Herziga, który przy sposo-

l)noci poaru swej fabryki zgin, wybrany zosta w Rei-

chenbergu (w Czechach) Hornbostel * — bardzo mnie to

cieszy, gdy to bardzo poczciwy czowiek — jeeli by
moe, jeszcze bardziej uczciwy jak Doblhof.

^ Ob. str. 2, przyp. 2.

2 Ob. str. 2, przyp. 3.

» Ob. str. 1, przyp. 2, por. str. 59—61, 120-121.
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180. Kroraierzy^., 5 lutego 1849.

Ministrowie na jutrzejsze posiedzenie przyjad. Nim
z Bachem ^ osobicie nie pomówi, nie mog stanowczo od-

pisa Robertowi i Tomaszowi ^ w interesie ich relacyi i re-

organizacyi sdownictwa.

Nie mam Ci nic szczególnego donie. Jutrzejsz

poczt poszl kilka N-rów stenogr. doniesie.

181. Kromierzy, 7 luteg-o 1849.

Co si tyczy ministeryalnego rozporzdzenia wzgl-

dem szkól
', przedstawilimy to nasze zaalenie wszystkim

w ten sposób, e wszyscy t nam wyrzdzon krzywd poj-

muj, na ministrów i na Rusinów si gniewaj, a nawet

Rusini si tlomacz, e tego nie chcieli, nie dali, i prze-

ciw^ko temu protestowa bd. Wczoraj by pan Helfert*

u mnie z wizyt, lecz nie zasta mnie, — zdaje si,, e
chcia ze mn mówi o tym samym interesie. W ogólno-

ci uwaam ten krok za dobry znak, dass man einlenken

loolle °.

Dzi miay by debatowane §§ 13 i t. d. o Kociele

i religii. Po do dugiej debacie formalnej, aby narad
nad tymi §§ odroczy, stana uchwaa, e dopiero w po-

niedziaek 12-go debata nad tymi *§§ rozpoczt bdzie

z powodu, aby niektóre petycye rozmaitych ordynarya-

tów pierwej mogy by wydrukowane i rozdane.

* Ob. str. 2, przyp. 2.

* Hefern i Ra3'ski, ob. str. 13, przyp. 4 i str. 20, przyp. (i:

por. str. 8, przyp. 4 oraz Nr. 98, 110, 118, 121, 126.

3 Por. wyej Nr. 127, 128.

* Podsekretarz stanu, kierownik wydziau owiecenia publicz-

nego, ob. str. 128, przyp. 7.

^ ^e chc zawróci z drogi, na któr weszli «.
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Pozajutro bdzie ciekawa debata nad wnioskiem Ru-

sinów ^, którzy niekontenci z wyboru Popiela do wydziau
wzgldem uoenia ustawy gminnej, daj, aby prawdziwy

Rusin by wybrany, za którego Popiela nie maj. Wybra-
limy do tego wydziau Smarzewskiego, Popiela i Helcia.

Popiel tedy wytoczy ca spraw rusk i ogromne verba

veritatis im powie. Ciesz si na t rozpraw . .

.

182. Kromierzy, 8 lutego 1849.

. . . Helfert by znowu dzi u mnie ^, nie zasta mnie, —
syszaem jednak, e ministeryum chce odstpi od rozpo-

rzdzenia tyczcego si szkó. Pójd jutro do niego. Jutro

bdzie ciekawe posiedzenie wzgldem wyboru Popiela, a po-

tem tajne posiedzenie wzgldem Kaima ', który ma proces

kryminalny.

(P. SJ. W Wiedniu wybrany zosta na miejsce Dobl-

hofa * Kiibek ^ — i to ju pokazuje, e o rozwizaniu Sejmu

nie myle, kiedy si tacy panowie o posad posa sta-

raj, — i Schwarzenberg ^ kandydowa, — w innych miej-

scach poda si take na kandydata równie Bruk "^

i Sta-

dion *.

^ Wniosek Kapuszczaka (str. 16, przyp. 1), przedstawiony na
posiedzeniu 1 lutego 1849, Yerkandl. d. osi. Reichst. IV. 714. Por.

niej Nr. 132, 133.

' Por. poprzedni list, Nr. 131.

8 Ob. wyej str. 189, oraz niej str. 210, 218, 220, 222.

* Ob. str. 1, przyp. 2, oraz str. 59-62, 190—192.
^ Karol bar. K ii b e c k , b. prezydent nadwornej kamery,

w^marcu 1848 minister skarbu.

6 Ob. str. 127, przyp. 3.

' Ob. str. 128, przyp. 1.

8 Ob. str. 58, przyp. 1. Por. nastpny list Nr. 133.

DZIENNIK FR. SMOLKI. 14



210 Franciszek Smolka

188. Kromierzy, 9 lutego 1849.

Sprawa ruska nie bya wytoczon na dzisiejszem po-

siedzeniu, gdy pan Kapuszczak (raczej pewna partya, po-

znawszy gupstw^o, którego si dopucia) wniosek swój

cofn, a Izba na danie Popiela, by mimo to debata

miejsce miaa, nie przystaa ^. Kaimowska sprawa odro-

czon zostaa na 15-go m. b., z którego to powodu bya
debata bardzo ostra i namitna^. Przy tej sposobnoci,

daa mi Izba wietne votum zaufania, wskutek twierdze-

nia Boroscia *, e mnie Neuwall * obrazi, mówic w tej

sprawie. Dokadniej to zobaczysz w stenogr. doniesieniu

dzisiejszego posiedzenia. Kobylic wyrzucilimy z Izby.

Szuzelka interpelowa dzi wzgldem brania w kamasze ^

niedogodnych ludzi, wymieniajc Dobrzaskiego i Kami-
skiego.

W Wiedniu zosta wybrany Kiibek, to samo w Bruck

an der Muhr. Stadion, Bruk, Schwarzenberg staraj si
gdzie tylko mona o posady deputowanych, co jasno do-

wodzi, e o rozwizaniu Sejmu nie mylc. Kiibek przyj-

mie wybór wiedeski, a w Bruck an der Muhr zapewne

bdzie w^ybrany styryjski gubernator Wikenburg, który po

Kiibeku najwicej mia gosów. Pillersdorf "^ wybrany w Bruck

1 Ob. wyej Nr. 131, 132.

2 Ob. Nr 132 i niej Nr. 138.

3 Ob. str. 27, przyp. 5.

* Wojciech Neuwall, radca kameralny, pose z przedmie-

cia wiedeskiego Josephstadt. Neuwall krytykowa postpowanie
komisyi powoanej do spraw nietykalnoci poselskiej, jakoby z umy-
su przewlekaa sprawozdanie o Kaimie. Poniewa do tej komisyi

nalea take Smolka, zarówno w mowie Borroscha (przeciw Neu-

wallowi) jak nastpnie i w odpowiedzi Neuwalla odezway si silne

akcenta gorcego uznania dla prezj^denta; por. Verhandl. des ost.

Beichsages V. 57, 59-61.
* tj. do wojska, w rekruty.

6 Ob. poprzedni Nr. 132; por. niej str. 228, 233.

' Ob. str. 110, przyp. 2, por. str. 194, 215.
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an der Leitha, co ministeryum bardzo niechtnie widziao.

S w tym wzgldzie jeszcze niejakie trudnoci, które usu-n si staram.

184. Kromierzy, 10 lutego 1849.

Dzie w dzie mnie pocieszali, e Bach ^ z pewno-

ci przyjedzie, tak, e si do tego czasu uwie daem,
nie piszc do niego. Wczoraj dopiero (chocia jego tu zo-

stajcy sekretarze z pewnoci twierdzili, e pozajutro

przyjedzie) napisaem do niego w interesie relacyi komi-

syi naszej *. Spodziewajc si, e Roberta i Tomasza za-

interesuje wiedzie, co napisaem, cz tu dosown kopi
tego listu. Napisaem tam do wyranie, kto waciwie
t relacy zrobi, — ustnie mu ze wszelk pewnoci
powiem.

List ten posaem Bachowi przez do Oomuca jad-
cego hrabiego Gleispacha ^. Bach by tymi dniami w Wie-

dniu, a wczoraj przyjecha do Oomuca na Cabineisrath,

który dzi bdzie... yczybym sobie, eby mi, jeeli by
moe, kilkanacie egzemplarzy tej relacyi przysali, chcia-

bym da niektórym Rechtscelehritdten w Izbie, przed któ-

rymi t relacy wychwalaem, — prosili mnie o udziele-

nie teje. Takie rozdanie tej relacyi i dla autorów moe
by z korzyci — któ tam wie, oh nicJit der Reichstag

noch manchen Justisminister-Emhryo birgt?^.

1 Ob. str. 2, przyp. 2. por. str. 213, przyp. 1.

* Komisya galicyjska do zebrania materyaów w sprawie re-

organizacyi sdownictwa, ob. str. 8, przyp. 4; o jej sprawozdaniu

Nr. 98, 110, 118, 121, 126, 134, 137, 140, 148.

3 Ob. str. 31, przyp. 1.

* »czy w Sejmie nie zasiada niejeden embryon ministra spra-

wiedliwoci «.

14*
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Sycha, e ministrowie w poniedziaek na sesy

przyjad — zdaje si, e si jednak ju powagi Sejmu

enuj, która si dzie w dzie wzmaga. W Czechach

przygotowuj (a to w czesldch i niemieckich czciach)

ein Riesenvertrauensvotum dla Reichstagu za zachowanie

si Sejmu od 4-go stycznia poczwszy. Jeeli ministrowie

nie chc wkrótce zupenie i otwarcie zerwa z Sejmem —
to musz zmieni postpowanie, albo ustpi. Nie macie

dobrego wyobraenia i mie nie moecie o stanowisku

Sejmu, bo nie widzicie i nie syszycie, co si dzieje. Ja

Wam za mówi, e Sejm ju dzi znowu jest wielk po-

tg i coraz wiksz i silniejsz bdzie, postpuje z tak-

tem, ostronie, lecz pewnym krokiem.

186. Kromierzy, 12 lutego 1849.

. . . Wczoraj nie pisaem. Dzi zaczyna si debata nad

kocielnymi §§ 13, 14, 15. Ogromne na to przygotowania.

Ministeryum nie przyjechao. Z Wiednia przyszy wczoraj

listy, e konstytucya oktrojowana ju gotowa, e jednak

ministeryum tylko czeka na powód krzyczcy rozwiza-

nia Sejmu, który bdzie, jeeli §§ 13, 14, 15 nie w duchu

ministeryalnym przyjtymi lub poprawionymi zostan. Pe-

wny jednak jestem, e to strachy na Lachy, pewny je-

stem, e ministeryum o rozwizaniu ani myle moe, e
wkrótce Sejm na rkach nosi bdzie, — a to najgówniej

z powodu mizeryi finansowej. Mnie si zdaje, e niema

rodków przeciw bankructwu, które dzi, jutro nastpi
musi, jeeli wojsko nie zredukuj na 4-t cz, a to na

tychmiast (czego zrobi nie moe, nie chcc porzuci W-
gry i Wochy), to sobie rady we wzgldzie finansowym

nie dadz. Wotowanych 80,000.000 nikt poyczy nie chce,

a deficyt miesiczny coraz wikszy.
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Bach * kaza mi powiedzie, e mi tymi dniami na

mój list odpowie; niech Robert ^ adnych kroków nie robi,

a mu nie napisz.

W Gazecie Berneskiej N-o 33 jest bardzo pochle-

biajca charakterystyka mej osoby — jeeli nie macie

tej gazety, a Ci zainteresuje, to Ci poszl ten numer. Jest

tem ciekawszy, e tam o Borkowskim, Machalskim, Dy-
lewskim pisz.

Wedle wszelkiego podobiestwa, bd znowu wybrany
na prezesa na przyszy tydzie, gdy mnie wszystkie par-

tye chwal, e jestem bardzo sprawiedliwym i zdolnym

prezesem.

Ministrowie na jutrzejsze posiedzenie przyjad, a przy-

najmniej Stadion, Kraus i Schwarzenberg, zdaje si, dla

dania odpowiedzi na niektóre interpelacye. Moe dadz
jak dobr odpowied na interpelacye Szuzelki i wzgl-
dem gwatownego brania do rekrutów ^.

Wanie przyjechaa Dobrzaska i chce by u Ce-

sarza*. Udaa si do mnie dla napisania proby i aby kto
z ni do Oomuca pojecha.

...Nie hulajcie tam zanadto w ostatnie dni zapust;

my tu zapewnie to samo bardzo cicho zakoczymy.
Wprawdzie byy insynuacye, aby 20-go i 2I-go nie byy
posiedzenia, na co jednak nie przystan, gdy istotnie miesz-

noci by byo nie ukada konstytucy dlatego, e komu
si taczy chce — wcale w takie czasy

.|

I

* Ob. str. 2, przyp. 2; por. poprzednie listy, str. 199, 202, 208,

211, 216.

2 Ob. str. 13, przyp. 4.

3 Ob. str. 210.

4 Ob. Nr. 89, 90, 92, 93, 96, 99, 101, 102, 107, 109, 122, 135, 136.



214 Franciszek Smolka

186. Kromierzy, 13 lutego 1843.

Co Ty ju teraz si turbujesz, w jaki sposób si wy-
bierzecie. Wszak trudno, ebycie przed 15-ym kwietnia

wyjecha mogli, a do tego czasu jeszcze 2 miesice. Któ
moe wiedzie, co do tego czasu si stanie? — rozwiza-

nie — prorogacya — przeniesienie do Wiednia, Presburga,

Pesztu — moe Belgradu. Wszystko nie bardzo do prawdy
podobne, a wszystko w tych czasach, gdzie si jeszcze nie-

podobniejsze rzeczy dziay, moliwe.

Do bdzie czasu, jeeli si okoo I-go kwietnia sta-

nowczo uoymy. Zawsze jednak pomieszkanie Ressikowi

15 marca wypowiadaj. Grdyby si ten stan rzeczy zmie-

ni, zawsze mona to samo pomieszkanie zatrzyma, a w naj-

gorszym wypadku inne znale.
Tu w Kromierzyu prawie wszyscy, którzy z onami

i dziemi przyjechali, wasny mena prowadz; tak Lan-

gie, Dobrzaski, Stobnicki, Sierakowski etc. nierównie ta-

niej i lepiej wychodz, jak gdyby z traktyerni brali.

W Wiedniu moeby si inaczej zrobi dao. Ja sam mam
teraz prywatny wikt, to jest Konopka sprowadzi kucha-

rza, a 12-tu nas stoujemy si u niego. Niebardzo to tani

wikt, lecz paradny: baanty, indyki, kapony, kompoty etc.

codzie. Wcale tego nie wymagam, có jednak robi, kiedy

w traktyerniach droej i sto razy gorzej. Nie wiemy wa-
ciwie, wiele pacimy, bo wszystko idzie na rachunek i ró-

wny podzia. Zaczlimy 20-go stycznia; dalimy na 1-szy

miesic po 20 fi. mk. Za kaw rano pac osobno 5 fi. mk.

Czsto i na kolacy id, wicej dla kompanii. Szukaem
pomieszkania, gdy w zamku niewygodnie, drogo, a za

usug 2 razy pac, — nie znalazem jeszcze jednak do-

godnego. W jednem miejscu dano za dwa niewielkie

skromne pokoje 40 fi. mk., w drugiem 60 fi. mk. — Kto
zaraz w pocztkach wzi — taniej dosta. Nie wiem, czy
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warto mi na ten czas do waszego przyjazdu szuka po-

mieszkania.

Pociel tu wszdzie maj, jednak koder kilka wzi
nie zawadzi, gdy tu wszdzie te dyabelskie bety daj —
lecz o tem wszystkiem jeszcze czas pomyle.

Niewiele mam nadziei, co si tyczy Dobrzaskiego ^,

albowiem wanie bya wczoraj u Cesarza deputacya

z Wiednia z niektórymi posami Sejmu, chcc uzyska
uaskawienie jednego ze znakomitszyci obywateli wiede-
skich, który na fortec skazany zosta; nie dostali audyen-

cyi, a Schwarzenberg nie da adnej nadziei — das ein-

geschlageiie System ivill strenge diirchgefuhrt werden —
nie wiem, czy to na dobre wyjdzie. Jeeli moe odpowied
ministrów na dzisiejszem posiedzeniu rzecz nie zmieni, to

Dobrzaska pojedzie jutro do Oomuca z Kaskim i spró-

buje, czyli jej si uda dosta si do Cesarza.

W Czechach wybrany zosta na posa Maurycy Deym,
ten sam, który w Czortkowie by starost. Ktibek, cho
wybrany, co nie przyjeda — moe si boi zaj miej-

sce w zgromadzeniu, w którem trzeba bdzie radzi nad

finansami, którym rady da nie mona.
Dzi przyjecha Pillersdorf ', jako na nowo wybrany

deputowany. Gdy go zaanonsowaem, ogromne nastpiy
oklaski. Ministeryum niechtnie widzi wybór Pillersdorfa;

miaem sposobno przekona si z aktów jego wyboro-

wych, e byo znacznych wpywów (sic), aby nie by wy-

brany — lub przynajmniej wybór jego za niewany by
uznany. Wdaem si z tego powodu z Pillersdorfem w ko-

respondency; cz dla ciekawoci jego dwa do mnie pi-

sane listy z 6-go i 10-go lutego, aby wiedziaa w jaki

^ Ob. cytaty w przyp. 4 na str. 213.

2 Mikoaj Kaski, pose z Gdowa, póniej znany adwokat

krakowski.

» Ob. str. 110, przyp. 2 oraz str. 194, 210.
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sposób on pisze. Te listy odelij mi pod recepisem albo

schowaj, gdy wiele podobnych rzeczy ju mam i dla

ciekawoci zbieram. Rzd i ministeryum jemu darowa
nie mog zachowania si jego w padzierniku i inn jeszcze

okoliczno.

Zaproszony jestem do Wiednia na bal slawiaski, na

poniedziaek. Nie mam ochoty pojecha, po pierwsze e
tam stan oblenia, a po drugie, e kilkadziesit reskich

by kosztowao, zreszt zapowiem najpodobniej na ponie-

dziaek posiedzenie.

(P. S.J. Florek * dzi mówi w sprawie kocielnej bar-

dzo piknie.

187. Kromierzy, 14 lutego 1849.

Gdy dzi przybycie Hornbostla ^ zaanonsowaem. Izba

przyja to zawiadomienie wielkimi oklaskami. Siad na

lewej stronie.

Jutro bdzie zapewnie dugie i po czci tajemne po-

siedzenie z powodu sprawy Kaima. Na dzisiejsze posiedze-

nie przyjechali Stadion, Kraus i Thinnfeld^ Zdaje si, e
bd odpowiada na interpelacye.

Wanie i Bach przyszed na posiedzenie. eby tylko

podczas posiedzenia nie pojecha, abym z nim pomówi
móg.

Pisz ten list na posiedzeniu. Wanie przyszed do

mnie Bach i powiedzia, e relacyi* jeszcze nie czyta, e
za wskutek mego listu do Wiednia napisa, aby mu j

ob. Verhandl. des ós. ReichsU V. 108— 110.

2 Ob. str. 2, przyp. 3, por. str. 207, 217.

3 Ministrowie; ob. wyej str. 128, 129.

* Sprawozdanie komisyi galicyjskiej w przedmiocie reorgani-

zacyi sdownictwa, ob. str. 8, przyp. 4 i Nr. 98, 110, 118, 121,

126, 134, 137, 140, 148.
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przysali; — bardzo mi dzikowa, ze jego uwag na t
relacy zwróciem (zdaje si zatem, ze ciocia Strojnow-

ski pisa mia, e tak dobra, nie starano si, aby to do-

nie do wiadomoci ministra, moe um sich mit fremden
Federn zu schmucken) ^ i powiedzia, ze jeeli si prze-

kona, e istotnie tak dobra (o czem nie wtpi, gdy takie

jest moje zdanie) so wird den Yerfassern die verdiente

Anerkennung auf jeden Fali zu leil werden *. Powie-

dziaem mu wyranie, e t relacy Robert, Tomasz
i Szlachtowski ^ zrobili, e Krzysztofowicz i Szymonowicz

nie maj adnej w tem winy. aowa, e na wasny koszt

drukowa kazali, mówic, e sam byby kaza wydruko-

wa, jeeli tak dobra. Jeeli tam macie ein gedrucktes

Frachtexemplary to mi przylijcie jaknajprdzej, abym mu
móg posa. Kaza prosi, aby i o karnej czci pisali,

chocia mu powiedziaem, e to bdzie najgówniej kry-

tyka ministeryalnycli projektów. Z tej rozmowny byem
bardzo kontent. Robert niech teraz nic nie robi, niech je-

szcze poczeka, a Bach t relacy nie przeczyta, a ja ju
bd uwaa, aby yczeniom Roberta i Tomasza zadosy
sta si mogo, — zapewnij ich zatem o mej protekcyi.

By moe, e Hornbostla zechc wybra na prezy-

denta na uznanie jego uczciwoci, jako byego ministra.

Cieszybym si, gdyby tak byo; nie wiem jednak, czy

przyj zechce, gdy nieatw jest rzecz przy debatach

nad prawami zasadniczemi kierowa gosowaniem, gdzie

tyle stawiane bywaj poprawki (sic)^ j. np. do teraniej-

szej, w toku bdcej debaty, 24, a przyjd jeszcze wi-

cej, — uporzdkowanie tyche, stanowienie pierwsze-

I
* »aby si przystroi w cudze piorka «.

' »autorom dostanie si niezawodnie w udziale zasuone
uznanie*.

» Robert Hefern str. 13, przyp. 4; Tomasz Rayski str. 20,

przyp. 6; Feliks Szlachtowski str. 20, przyp. 6.
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stwa, rozbieranie tyche na czci i zasady czsto jest

bardzo trudn rzecz, a wszyscy mówi, e ja to bardzo

dobrze robi, chtniebym jednak Hornbostlowi ustpi.

188. Kromierzy, 16 lutego 1849.

Wczoraj nie pisaem, albowiem posiedzenie trwao od

10-ej do 9^/2 wieczorem, byo bardzo burzliwe, debaty na-

mitne. Posiedzenie byo tajemne, co bardzo auj, gdy
Szuzelka, bronic obwinionego Kaima ^, mia najpikniejsz

mow, jak dotychczas syszaem, gromic przy tej spo-

sobnoci ministeryum straszliwie. Stenografów niestety nie

dopuszczono. Czesi okropnie przeciw obwinionemu wyst-
pili, zdaje si w expektatywie, e jeeli go kryminaowi
wydadz, potem podobnym sposobem wykurz wicej czon-

ków, przeciw którym maj by rozpoczte procesa z po-

wodu padziernikowych wypadków. Ja, jako czonek ko-

misyi, która t spraw sdzia, odstpiem prezydyum
wiceprezesowi. Byem za tem, aby na inkwizycy krymi-

naln pozwoli, pod warunkiem, aby indagacya bya tu

prowadzona i na wolnej stopie. Przyjty zosta formalny

wniosek komisyi, aby pozwoli tylko sumaryczne wysu-
chanie Kaima, aby móg rekurowa, a na wypadek, gdyby

rekurs odrzucony zosta, ma ministeryum jeszcze raz przed-

oy akta dla zasignienia zezwolenia lub odmówienia

der weiteren strafgerichtUchen Yerfolgung des Beschul-

digten, wikszoci 27 gosów przy tajnem gosowaniu. Po

przyjciu tego formalnego wniosku, reszta wniosków upa-

da, a ja objem prezydyum. Czesi si tak wciekali, e
po ogoszeniu rezultatu tak haasowali, protesta i Bóg
wie co zameldowali, obraali etc e dwóch menerów
czeskich (Klaudego i Hawelk) do porzdku woaem i jak

1 Ob. wyej str. 189, 209, 210 i niej str. 220, 222.
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mówi, po raz pierwszy si gniewaem, do e porzdek
przywróciem.

Wybór prezesa bdzie dopiero w pitek, 23-go; zdaje

si, e bd wybrany, gdy bardzo wtpi, e si do
wielka partya na Pillersdorfa lub Hornbostla zoy potrafi.

Zdziwisz si zapewnie, e partya najwicej konser-

wacyjna: prawe centrum (do którego nale jeden i drugi

Neumann, Wildner, Selinger, Strasser, Kudler, Grleispach,

Helfert, Lasser), wprawdzie maa, jednak 50 gosów liczca,

t ra zaraz od pierwszego razu na mnie gosowa bd,
hodujc, jak mówi, mej bezwzgldnej sprawiedliwoci

i spokójnoci, zreszt i zrcznoci w kierowaniu debat

i gosowania. Bdzie zatem w tym wypadku dziwna koa-

licya partyi, najmocniej si rónicych.

139. Kromierzy, 17 lutego 1849.

Dzi nie miaem listu od Ciebie, — moe póniej

przyjdzie. Odebraem przed godzin od ministra wojny

telegraficzn depesz: »Der General Griaser hat am 8-en

d. M. einen blutigen aber glanzenden Sieg iiber 3000 un-

garische Insurgenten bei Arad erfochten, denselben 15

Kanonen abgenommen und 400 Gefangene gemacht. In

Folg dessen, hat sich am 13-en c. M. die Festung Esseg,

ohne einen Angriff abzuwarten, ergeben« ^.

Z drugiej strony sycha z prywatnych doniesie, e
jenera Schlick na gow ma by pobity, tak e si ju
do Galicyi cofn nie moe; zapewne lepiej o tem wiecie,

jeeli w ogólnoci prawda.

1 »Jenera Glaser odniós 8-go bm. krwawe ale wietne zwy-

cistwo nad 3000 wgierskich powstaców pod Aradem, odebra im

15 dzia i 400 wzi w niewol. Wskutek tego poddaa si twierdza

Esseg bez oporu «.
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Mówi, e tu w zamku pokoje dla nowego Cesarza

urzdzaj (nie wierz); bardzoby mnie dziwio, gdyby przy

boku Sejmu mieszka chcia. Widocznem jednak jest, e
ministeryum ku Sejmowi si zblia zaczyna (przyciodzc

na posiedzenia, owiadczajc w przytomnoci posów, e
mu si nigdy o tern nie nio, Sejm rozwiza lub proro-

gowa, etc, etc), mimo to, e Sejm w ostatnich czasach

wcale adnych ku temu kroków nie robi i owszem bar-

dzo dobitnie przeciw ministeryum wystpi.

Na bal sawiaski w Wiedniu, na który zaproszony

jestem, nie pojad.

144). Kromierzy, 19 lutego 1849 K

. . . Odebraem dzi od Roberta * reszt relacyi. Od
czasu ostatniej mej, ju Wam opisanej rozmowy z Bachem,

nie widziaem si ju z tyme. Ministrowie siedz teraz

w Wiedniu, majc najwikszej wagi rzeczy (Wochy, Rze-

sza Niemiecka, Francya, Wgry) na dziennym porzdku
do zaatwienia, co wszystko niebardzo si przysuy do

ustalenia krajowych stosunków, wprowadzenia podanych
zmian, mianowicie reorganizacyi sdownictw^a u nas. Mimo
to bd czuwa i, o ile mona, ten interes ministrowi spra-

wiedliwoci przypomina.

Traktuj z partyami celem odwrócenia burzy, która

si z powodu uchw^ay, tyczcej si sprawy Kaima, ciga
zaczyna Wczoraj traktowaem z Czechami, a dzi trak-

tuj z dyrekcy klubu lewej.

^ Opuszczony tu list z 18 lutego 1849 zawiera kilka ustpów
zupenie obojtnej treci o prywatnych interesach oraz dosowny,

w niemieckim jzyku odpis wiadomoci z dzienników wiedeskich
o ustawach zasadniczych rzeczypospolitej rz^^mskiej, uchwalonych

9 lutego.

* Hefern, str. 13, przyp. 4; ob. wyej str. 216, przyp. 3.

3 Ob. str. 189, 209, 210, 218, 222.

^
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Nie macie wyobraenia, jaka musi by silna tajna

agitacya, u pewnej partyi, nie w Sejmie bdcej, celem

zdyskredytowania Sejmu. Ta wcieko okazuje si z wielu

listów bezimiennych, do posów pisanych; i ja dostaj cza-

sem podobne listy, dotychczas jednak nie tyczyy si mej

osoby, tylko Sejmu w ogólnoci, a w szczególnoci niektó-

rych czonków z lewej. Przychodz pod moim adresem,

zdaje si z przyczyny, e jestem prezydentem.

141. Kromierzy, 20 lutego 1849.

Dzi bya znowu u mnie wielka deputacya chopów
morawskich 1, która wrczya mi votum zaufania. Odpo-

wiedziaem im po polsku w przytomnoci wielu deputowa-

nych (którzy wiedzc o tej deputacyi, przyszli przypatrze

si tej historyi) mniej wicej:

»Jakó prezydent Sejmu i reprezentant tego w sto-

sunkach jego zewntrznych, przyjmuj z uczuciem praw-

dziwego zadowolenia ten wasz adres i przedoone mi wy-

razy przywizania i yczliwoci dla Cesarza Jegomoci
i Sejmu. Bdcie zapewnieni, e Sejm za najwitszy swój

obowizek uwaa, aby dzieo, do uoenia którego zwoa-
nym zosta, o ile wano i wielko tego dziea tudzie

konieczno jak najwikszej i najsumienniejszej ogldnoci
tego dopuszcza, jak najpieszniej ukoczonem zostao.

Bdcie zapewnieni, e tak Cesarza Jegomoci jako te
i Sejmu wspólnem jest najgorliwszem staraniem, aby wszel-

kie swobody wolnoci konstytucyjnej jak najobficiej spy-n mogy na wszystkie równouprawnione narody, po-
czone pod berem Pastwa Rakuskiego.

Mio mi bdzie wyrazy waszej yczliwoci donie do

wiadomoci zgromadzonego Sejmu«.

Por. wyej str. 204—205.
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miesznie Ci si wydawa bdzie moe, e pisz, co

odpowiedziaem, — wiem jednak, e bardzo na to uwa-

aj, co przy takich sposobnociach mówi.
Zapobiegem burzy, która si cigaa z powodu

uchway w interesie Kaima ', tym sposobem, e go (a wa-
ciwie lew stron) nakoniem, aby wzi urlop do czasu

ukoczenia z nim indagacyi.

Wczoraj byem na balu, lecz niedugo tam bawiem

r

Na dzi zaprosili mnie Czesi na zabaw, która bdzie

miaa wicej charakter prywatnego zgromadzenia.

Dzi nie przysza poczta z Galicyi. Telegrafowano

o zwycistwie Puchnera jeneraa nad Bemem pod Kron-

stadem. Miano wzi 18 dzia i 1000 jeców.

142. Kromierzy, 22 lutego 1849,

Zdaje si, e niewtpliwie bd jutro wybranym, al-

bowiem wczoraj przysza deputacya do polskiego klubu

z owiadczeniem, e caa lewa, cae prawe i lewe cen-

trum uchwaliy zaraz od pierwszego razu na mnie goso-

wa, zostaj zatem li tylko czescy Czesi przeciw mnie,

a bd moe tak rozsdnymi, sum bósen Spiel eine gute

Miene su machen^ i dadz mi gosy, aby nie wyjawili

wielk sw mniejszo. Wprawdzie s zawsze ze wszel-

kiem uszanowaniem dla mnie, jednak przed kilkoma dniami

jeszcze (kiedy rezultat jutrzejszego gosowania jeszcze nie

by tak pewnym), czogali si przed centrum, aby kto

inny, tylko nie ja, by wybrany, a jak ju widzieli, e
niepodobiestwo zyska ich gosy dla Strobacha, ofiaro-

wali wszystkie swe gosy na jakiegokolwiek czonka z cen-

trum. Centrum jednak ostro si trzymao i owiadczyo,

e nikomu innemu jak tylko mnie gosy da.

1 Por. wyej str. 189, 209, 210, 218, 220.
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Niebardzo Ci te manewry interesuj, lecz i mnie

nie; nigdy si jeszcze z tego powodu nie troszczyem;

wiem o tych awanturach, bo mi gadaj.

Wanie odbieram od razu trzy listy od Ciebie, wczo-

raj i przedwczoraj nie przysza poczta z Galicyi. Ja wczo-

raj, bdc zajtym od 8-ej rano do 10-ej wieczór bez

przerwy, nie pisaem...

...Nie uwierzysz, ile tu bajek opowiadaj, e Cesarz

sam przyjedzie tymi dniami rozwiza Sejm, e 12-go

marca oblenie Wiednia bdzie zniesione, e 13-go marca
zapublikowan zostanie konstytucya oktrojowana, e 18-go

marca ogólna nastpi amnestya, a 2I-go marca Cesarz

bdzie mia uroczysty wjazd do Wiednia. Inni nawet utrzy-

muj, e pozajutro Sejm bdzie prorogowany. Wszystko

bajki.

Gazety urzdownie ju pisz (o czem ju przed kil-

koma dniami sycha byo), e Moskale wkroczyli do sie-

dmiogrodzkiej ziemi, przychodzc Puchnerowi na pomoc,

a ostatnie zwycistwo nad Bemem odniesionem by miao
za pomoc Moskali.

I

143. Kromierzy, 23 lutego 1849.

Stao si, jak przewidziaem. Czesi widzc, e wik-
szoci ogromn wybranym zostan, hdben eine gule Miene

gefnacht, i gosowali na nrnie. Wanie skrutinium sko-
czone:

Smolka 298 — od pierwszego razu; Strobach 4; Po-

piel 3; Hasselwanter 2; Pillersdorf 1; Hubicki 1; Lohner 1;

Lange 1; Haimerl 1. Razem 312. Absolutna wikszo 157.

Ogoszenie tego wyboru ogromnymi przyjte zostao

oklaskami, jeszcze przy adnym wyborze nie byo takiej

wielkiej wikszoci. Jestem zatem po raz 4-ty wybrany
prezesem, a to do 23-go marca, najpodobniej i duej, albo-
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wiem chc wnie poprawk do porzdku sejmowego, aby

prezes by na 8 tygodni wybrany, sdz, e ta poprawka

przyjt zostanie, wic bybym do 20-go kwietnia.

Prosz zatem Pani Prezesow si popieszy, aby
mnie jeszcze jako prezesa zastaa, i istotnie sdz, e je-

eli wczesn w Galicyi bdziemy mieli wiosn, to wyje-
dajc zaraz po witach, moglibycie by tu przed 20-m

kwietnia, gdy za tem bym by, abycie si tylko w Kra-

kowie dzie jeden zatrzymali, a z Krakowa elazn ko-

lej jechali. Jabym za do Krakowa Wam na przeciw

przyjecha.

Skoczyo si skrutinium na I-go wiceprezesa:

Profesor Kudler 158; dotychczasowy 1-y wiceprezes

Hein 132; Pillersdorf 7; Rieger 2; 9 posów po 1 go-

sie 9 — 308.

Wielu posów, w pewnoci, e ja zostan wybrany,

pojechali do Wiednia, dlatego tylko 312 gosujcych byo.

Dzi ostatnie posiedzenie w tym tygodniu, a nastpujce
bdzie 27 -go. Na te kilka dni, zawsze bardzo wielu po-

sów do Wiednia, Pragi, Berna, Oomuca jad. Od czasu

istnienia Sejmu jeszcze nigdy nie wyjechaem i adnego
posiedzenia na kwadrans nie opuciem, prócz podróy do

Oomuca i Pragi do Cesarzów.

Skrutinium na 2-go wiceprezesa:

Brauner 164; Pretis 119; Kautschitsch 2; Rieger 2;

12 posów po 1 gosie 12 — 299.

144. Kromierzy, 24 lutego 1849.

Odebraem dzi Twój list z adresem moich wybor-

ców. Nie obawiam si, by wotum nieufnoci, gdyby istot-

nie pan Wohlfart takie wyrobi potrafi, w czemkolwiek

mi zaszkodzi mogo; znaj mnie tu zanadto dobrze. Pe-

wny jestem, e takie wotum przyjteby zostao w Izbie
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ze miechem lub pogard. Gdyby zatem Pawlikowskiego

widziaa, to mu owiadcz, aby adnych przeciw temu kro-

ków nie robi. Pisaem dzi do niego w interesie tych

chopów, którzy maj spraw z biskupem Wierzchlejskim;

sdz, e ta sprawa bdzie zagodzona do ich zadowol-

nienia.

Co si tyczy rozwizania Sejmu, gadaj wprawdzie

i tu wiele o tem i to od dawna; to jednak s tylko do-

mniemania, bez wszelkiej pewniejszej podstawy, a ja temu

wiary nie daj.

Moliwsze jest przeniesienie Sejmu, lecz dokd, —
te nikt z pewnoci nie wie; wczoraj mówili, e do Pragi,

a dzi, e do Grazu. Jabym aowa, yczc sobie, abymy
tu cho wiosn i lato przepdzili. Mielibycie tu nieza-

wodnie nierównie przyjemniejszy pobyt, nieli w wielkiem

jakiem miecie. Gdybym i póniej by tak zatrudniony jak

teraz, tobym wprawdzie i tu niewiele korzysta z pobytu

wiejskiego (gdy od 8-ej zrana do 9-ej wieczór, tylko tyle

mam czasu, e objad zje mog), lecz pobyt w wielkiem

miecie jeszcze mniej ma powabu dla mnie. Zreszt, zdaje

mnie si, e po kilku tygodniach, to jest po skoczonych
obradach w konstytucyjnym wydziale, nierównie wicej
bd mia czasu...

Co si tyczy oskarenia posów z powodu wypadków
padziernikowych, bardzo wtpi, eby w tem co wicej
byo jak niezgrabne strachy dla tych, którzy si straszy

daj, co za o Kraiskim * wspominasz, to nikomuby
wiksz krzywd nie wyrzdzili. Wszak on najzacieklej-

szy z naszych schwarzgelberów, zreszt czowiek hono-

rowy i najuczciwszy, którego bardzo powaam, chocia si
z nim w zdaniach politycznych najczciej róni, a e on

w padzierniku niczego nie zawini, za to dam gow, —
musi by czysta omyka.

1 Ob. str. 200, przyp. 3.
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Wiem, e na Sierakowskiego * wielki chrap maj, lecz

i on istotnie nic nie zrobi, za co by go susznie oskary
mogli. Dziwisz si, e czsto do wiele pisz. Pisz je-

dnak zawsze w konstytucyjnym wydziale, podczas obrad,

albo na posiedzeniu, jeeli sdz, e niekoniecznie bardzo

uwaa trzeba, lecz i na posiedzeniu przyzwyczaiem si,

e piszc, uwaa mog, a tylko na posiedzeniach, na któ-

rych gosowa trzeba, nie pisz, gdy na stawianie pyta
bardzo uwaam, co wcale nieatwo, aby si nie zawika
i aby bez wszelkiej nieparcyalnoci kade wyraone zda-

nie pod gosowanie, a to w logicznym porzdku podci-

gn. Czsto z tego wzgldu trzeba wniosek na zasady,

albo na czci podzieli. Mówi, g w naszym Sejmie je-

szcze nikt tak dobrze nie stawia kwestyi, i porzdek
utrzyma, jak ja, —- i to si przyczynio, e mnie teraz

tak jednomylnie wybrali i podobno jeszcze czciej wy-
bior..

.

Z Czech odebraem do dzi dnia, a to od 3-ch dni

72 adresów zaufania dla Sejmu, z wielu tysicami pod-

pisów. Zdaje si, e 27 -go na posiedzeniu zapublikuj, do

którego czasu pewnie jeszcze wiele przyjd (sic). Ministe-

ryum, mówi, strasznie si na to gniewa, gdy mu wa-
nie na tem zalee ma, aby Sejm, ile monoci, dyskre-

dytowa.

145. Kromierzy, 25 luteg-o 1849.

Odebraem dzi list Roberta ^, z którego widz, e
u Was powszechne jest zdanie, jakoby Sejm tymi dniami

mia by rozwizanym; pisaem wam ju kilka razy, e
mi si nie zdaje, eby to istotnie teraz nastpi miao.

^ Wadysaw Sierakowslii, waciciel dóbr Oydów, pose
z Sokoówki, ob. str. 98, przyp. 3. Por. Smets, Das Jahr 1848, II. 532.

' Hefern; ob. str. 13, przyp. 4.
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i dzi tego zdania jestem,— chocia bardzo dobrze widz,

e bardzo silna partya wszelkiemi siami do tego dy,
a tym celem Sejm najnikczemniejszymi sposobami, osobli-

wie u ludu niszego, dyskredytowa usiuje; widz bar-

dzo dobrze, e ten manewr uda si moe, zdaje mi si

jednak, e nie tak prdko. Gdyby jednak Sejm istotnie

teraz, a to jeszcze pod moj prezydentur rozwizanym
zosta, to na wszelki wypadek nie bd móg zaraz do

domu jecha, gdy zawsze jeszcze przez czas duszy
z powodu przeniesienia aktów, etc. fungowa zmuszo-

nym bd.
Gdybycie natenczas ju tu byli, to si najlepiej ust-

nie porozumiemy, gdzie czas po rozwizaniu nastpujcy
przepdzimy. Przyznaj, e niewielk bybym mia ochot,

podczas trwania teraniejszego smutnego stanu do Lwowa
powróci. Robert proponuje, aby Ty na ten wypadek do

mnie przyjechaa, Frycia ^ za z dziemi we Lwowie zo-

staa. Nie mógbym si na to zgodzi, jak tylko na wy-

padek nieodzownej koniecznoci, nie mielibymy
ani pociechy, ani spokoju, gdybymy nie byli wszyscy ra-

zem. Otó widzisz, e si teraz w tym wzgldzie uoy
nie mona. Moesz by pewna, e natychmiast napisz
jeeli jakkolwiek uzasadnion wiadomo, tyczc si roz-

wizania, przeniesienia lub odroczenia Sejmu odbior. Jak

dugo nie napisz, to wszystko, co w tym wzgldzie usy-

szycie, jako domniemania uwaajcie, jako bajki, których

teraz chwaa Bogu niemao, a sucha si nie chce.

Z powodu mego ostatniego wyboru, pewny jestem, e
i reakcyjne dzienniki mnie chwali bd, dlatego, e i prawe
centrum i prawa na mnie gosowaa, wic spodziewam si,

e lwowscy panowie (jak mao mi zreszt na tem zaley)

inaczej piewa bd.
Odebraem dzi zawiadomienie od rektoratu wszech-

Fryderyka Backer v. Salzheim, siostra ony Smolki.

15*
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nicy lwowskiej, e restytuowany jestem jako doktor praw

i e dyplom podnie mog. Równie i Ziemiakowski. i

Wczoraj umar w Wiedniu biedny Zaleski ^ ze zgry-

zoty — krótko chorowa.

Wiem, e si Schwarzenberg i Kraus bardzo staraj,

aby byli wybrani, co dowodzi, e o rozwizaniu Sejmu

jeszcze nie myl *. Pewny te jestem, e si Rzd pier-

wej przypatrze zechce Sejmowi pruskiemu, zebranemu

na mocy oktrojowanej konstytucyi, który jutro zagajonym

bdzie. Moe si przekonaj, e z tym Sejmem naszym

przecie jeszcze prdzej rady sobie da mona, nieli ta-

kim, jak bdzie pruski, — a przecie trudnoby byo da
mniej liberalnej, oktrojowanej konstytucyi od pruskiej.

Chybaby si wszelkiego wpywu w Niemczech wyrzec

chcieli, czego nie zrobi.

W zaczonej gazecie umieszczony adres praskich stu-

dentów do mnie. Dzie w dzie odbieram adresy zaufania

dla Sejmu z Czech, ju przeszo 80, podpisów jeszcze nie

policzyem; — zdaje si, e 27-go w Izbie zapublikuj..

146. Kromierzy, 26 lutego 1849.

...O mieszkaniu Cesarza w Kromierzyu teraz nic

nie sycha, uwaaem to od pocztku za bajk.

Od kilku dni dzienniki, pod wpywem ministeryum

zostajce, bardzo widocznie zaczynaj »eimiilenken«y to-

macz si wzgldem obelg na Sejm miotanych etc.

Odebraem dzi ogromny adres zaufania dla Sejmu,

od Lipy Sawiaskiej, paradnie oprawiony, od 359 gmin,

z 16.212 podpisami. Prócz tego wiele gmin podpisao przez

swe wydziay. Mam ju przeszo 80 takich adresów, uwa-

* Ob. str. 14, przyp. 4.

2 Por. wyej str. 175, 177, 180, 187, 206, 209, 210, 212, 214, 220,

223, 226, 227 oraz niej str. 229 i 233, przyp. 2.
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Zajc ten wielki od Lipy Sawiaskiej jako jeden, a mi-
dzy tamtymi s takie, które maj po par tysicy pod-

pisów ^

147. Kromierzy, 27 lutego 1849.

. . . Dzisiejsze wiadomoci z Wiednia donosz, e Dem-
biski a na 4 mil zbliy si do Pesztu, tak e Wrbna
w 10.000 z Pesztu wyruszy naprzeciw Dembiskiemu,
i czytalimy odezw do mieszkaców Pesztu, aby si tym-

czasem spokojnie zachowali. Co tam niebardzo dobrze

powodzi si musi, kiedy podobnem byo zbliy si tak

znacznie. Donosz take, e Bem mocno porazi Pucmera
i Moskali — inni mówi, e jak Bem bi Pucmera, Mo-

skale nie przeszkadzajc, przypatrywali si, — pewnie

bajki!

Kiibek ^ przyjecha, nie widziaem go jeszcze, kaza
jednak ju si pyta, kiedy mi moe suy. Me zdaje si,

eby to blisko byo rozwizania, kiedy on przyjecha.

148. Kromierzy, 28 lutego 1849.

Od kilku dni siedzimy do 10-ej w konstytucyjnym

wydziale, gdy koniecznie dzi lub jutro skoczy chcemy

reszt konstytucyi ^.

Odebraem dzi 3 egzemplarze zociste tej relacyi*

I

* Nastpuje tekst adresu Lipy Sowiaskiej i ustp o prywat-

nych interesach.

2 Ob. str. 209, przyp. 5. Por. str. 230.

' Ob. nastpny Nr. 149.

* Sprawozdanie komisyi galicyjskiej w przedmiocie reorgani-

zacyi sdownictwa, ob. str. 8, przyp. 4 oraz Nr. 98, 110, 118, 121,

126^ 134, 137, 140.



280 Franciszek Smolka

i posiaem jeden Bachowi, drugi Stelzhamerowi, a trzeci

sobie zatrzymaem. Dwa dawniejsze egzemplarze daem
Mayerowi i Strobachowi, opadli mnie, aby dosta mogli,

tak, e jeszcze niektórym obieca musiaem, e im dam.

Bach wskutek mego listu telegrafowa do Wiednia, aby mu
t relacy natychmiast do Oomuca posali . .

.

Zdaje si, e tymi dniami przyjdzie do decydujcej

bitwy pod Pesztem.

Ministrowie na jutrzejsz sesy przyjecha maj.

149. Kromierzy, 1 marca 1849.

Kiibek^ by u mnie ze wszelk etykiet, zaj miej-

sce w prawem centrum.

Dzi sycha, e Dembiski Peszt wzi, — pewnie

bajka! to jednak pewne, e wczorajsz poczt wgiersk,
która wczoraj do Wiednia przysza, nie rozdali, zdaje si

wic, e co niepomylnego tam si stao, — a to pewnie

nie moe by owe zwycistwo Bema nad Puchnerem, gdy

o tem nawet Wiedeska Gazeta ju pisze.

Dzi, zdaje si, skoczymy w konstytucyjnym wy-
dziale 2-g cz konstytucyi, która blisko 150 paragra-

fów obejmuje I Pójdzie teraz do wydziaów, to przecie tro-

ch w^ypoczn.

1 Ob. str. 209, przyp. 5.

' Ostatnie posiedzenie wydziau konstytucyjnego, zajte trze-

ciem czytaniem caego projektu drugiej czci konstytucyi, odbyo
si dopiero 4 marca. Na posiedzeniu 1 marca zaatwiono kilka przed-

miotów, które wród dawniejszych obrad pozostay w zawieszeniu;

midzy nimi najwaniejszy stanowia sprawa podziau Tyrolu na

niemiecki i woski: 12 gosami przeciw 11 utrzymano jedno Ty-

'rolu. Przyjty na posiedzeniu 4 marca projekt obejmowa 160 para-

grafów: I. Terytoryum pastwa i jego podzia §§ 1—6. — II. Prawa
zasadnicze §§ 7—32 (tak nazywana tu »pierwsza cz konstytucyi «,
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150. Kromierzy, 3 marca 1849.

Wanie mówi Szuzelka w sprawie finansowej,— ale

tak ostro przeciw ministeryum, e jeszcze nikt w ten spo-

sób nie mówi. Szo wzgldem oddania depozytowych pie-

nidzy do kas rzdowych; dowodzi tedy, e polityka te-

raniejszego ministeryum jest taka, e nie daje gwarancyi

za 5 fi., wic przelustrowa polityk teraniejszego mini-

steryum w sposób okropny. auj, e tak póno teraz od-

bieracie stenograficzne doniesienia, — czytajcie dokadnie
sten. don. z 3-go marca.

. . . Teraz istotnie widz potrzeb troch uwaa
na ubiór, albowiem wskutek moe tego jednogonego wy-
boru, bardzo mnie zaczynaj honorowa, zapraszaj, przy-

chodz do mnie, etc. Mówi, e ju cigle zostan preze-

sem, a nawet, e trzeba wnie, abym mia miesicznie

1500 do 2000 fi. mk. kosztów reprezentacyjnych. Me je-

stem wprawdzie tak gupim, abym w to wszystko wierzy,

lecz gdyby istotnie do tego przyj miao (o czem bardzo

wtpi), tobym sobie tego nawet bardzo nie yczy, gdy
strasznie wieleby przytem enady byo, a wcale Ty bya-

by niekontenta z tego.

Na wszelki wypadek, radz Pani Dobrodziejce przy-

gotowa si na to, aby tu moga po elegancku wystpi, —
albowiem, czy bd prezesem lub nie, czy z kosztami re-

ob. wyej str. 56, 59, 65, 87, 165, 179). — III. Wadze rzdowe w ogólnoci

§§ 33—39, — 1. Centralna wadza pastwowa. A. Cesarz §§ 40—63.

B. Ministrowie §§ 64-72. C. Sejm §§ 73—93. a) Izba ludowa (Die

Yolkskammer) §§ 94—98. b) Izba krajów (Dle Ldnderkammer ) §§

99—101. 3. Krajowa wadza rzdowa. A. Rzd krajowy §§ 102—109,

B. Sejmy krajowe §§ 110—122. C. Sejmiki obwodowe i gminy §§

123—131. — IV. Wadza sdowa §§ 132—140. — V. Urzdnicy pa-
stwowi § 141. — VI. Finanse §§ 142-148. — VII. Sia zbrojna §§

149—153. — VIII. Ogólne postanowienia §§ 154—157. — IX. Rewi-

zya konstytucyi §§ 158—160.
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prezentacyjnymi lub bez tego, zawsze ju bdziesz eine

Notahilitdt.

Mam i mog Ci posa 300 fi. mk. za stycze, luty,

marzec,— czekam tylko na odpowied i sposobno. Prócz

tego zoyem tyle, e sobie porzdny ubiór sprawi mog,
prosz si zatem co do tego punktu nie enowa.

Wanie odbieram 2 listy, w których o ubiorze pi-

szesz, — nie sdz, aby to dobrze byo widziane wyst-
powa publicznie w takiej mierosawce, — lecz do domu
zawsze moesz sprawi i naley si.

Kocz, bo poczta odchodzi.

151, Kromierzy, 5 marca 1849.

Wczoraj nie pisaem, rano do drugiej byem w wy-

dziale konstytucyjnym ^, a popoudniu poszedem, jako

w niedziel, na spacer.

Jutro pol Wam kilkanacie egzemplarzy projektu

konstytucyi ...

Tu sycha, e Moskale ju opucili siedmiogrodzk

ziemi i e Bem wzi Hermanstadt, — tudzie e nie

austryacka armia, lecz Wgry pod Kapoln zwyciyli.

Mewiedzie, komu wierzy.

162. Kromierzy, 6 marca 1849.

cz kilka egzemplarzy projektu konstytucyi. Dzi
mielimy posiedzenie do drugiej, — a po objedzie znowu
od 4-ej — zdaje si do póna, gdy skoczy chcemy par.

* Na posiedzeniu 4 marca wydzia konstytucyjny ukoczy!
ostatecznie obrady, ob. wyej str. 230, przyp. 2.
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15-ty \ Bd mia nielada robot przy stawianiu pyta,

gdy strasznie wiele poprawek najrozmaitszej treci podano.

Dzi sycha, e bitwa pod Kapoln trwaa 26-go,

21 'go, 28-go, I-go i 2-go i e si Windiscigratz cofn ku

Pesztowi do Gongosz, inni za mówi, e si Dembiski
cofn a po za Ciss. Na wszelki wypadek musiaa to by
bardzo krwawa bitwa, kiedy 5 dni trwaa.

Mówcie z Wadkiem troch po niemiecku, aby cokol-

wiek umia, jak si zejdzie z dziemi niemieckiemi ^.

Jeden egzemplarz projektu konstytucyi sobie zatrzy-

maj, a reszt rozdaj podug adresów.

153. Kromierzj^, 8 marca 1849.

Widzisz, jak susznie pisaem, e tydzie przed wy-

jazdem dopiero ostateczne przygotowania robi mona.

^ Byo to ostatnie posiedzenie Sejmu; trwao od ^/^lO rano do

72^, od 4 po poudniu do 9 wieczorem. Uk:oczono obrady nad § 15

(ust. zasadn.) o Kociele liatolicliim i o jego stosunliu do pastwa.
Na iocu posiedzenia Smoll5:a zapowiedzia przerw w plenarnycli

obradaci Sejmu, naznaczajc nastpne posiedzenie na 15 marca;

tymczasem miay toczy si w selicyaci obrady nad wygotowanym
ju ostatecznie przez wydzia lionstytucyjny projelitem waciwej
lvOnstytucyi (str. 230, przyp. 2), litóry wanie wydruliowany, by
w liilliu egzemplarzaci doczony do niniejszego listu. Yerhandlun-

gen etc. V. 428.

2 T. j. gdy rodzina Smolki zjedzie do Kromierzya, wedug
projelitu, w listach z ostatnich tygodni wielekro poruszanego. Ja-

slirawa to ilustracya optymistycznego zapatrywania Smolki, e Sejm

bdzie bez przeszkód dalej obradowa i dokona powierzonego sobie

zadania. Por. cytaty str. 228, przyp. 2. Manifest za cesarski, zawierajcy

rozwizanie Sejmu, podpisany ju by wówczas od 2 dni (4 marca)

ob. Yerhandl. etc. V. 428 i zosta nastpnego dnia, tj. 7 marca pu-

blikowany (tame str. 429). Szczegóy o zachowaniu si Smolki dnia

7 marca wobec zarzdzonego rozwizania Sejmu, wedug jego opo-

wiadania z pamici ob. Widmann, Franciszek Smolka str. 746-751.
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gdy na tydzie naprzód z pewnoci rachowa nie mo-

na. Nie spodziewaem si teraz wprawdzie rozwizania

Sejmu, lecz ani mnie nie zastanowio, ani zmartwio. Po-

jad, zapewne pojutrze, do Wiednia dla oddania tamtej-

szych aktów i tam bd czeka na listy od Ciebie, poste

restante. Wszyscy mi radz, abym zaraz do Lwowa nie

pojecha, zgadzajc si z tem, co Robert ^ pisa. Zobacz,

co Ty mi o tem napiszesz, bd na wszelki wypadek czeka
w Wiedniu, a si nie zoryentuj, co robi, a osobliwie, co

mi doniesiecie. Nie spodziewam si, abym w Wiedniu mia
nieprzyjemnoci, i owszem, — albowiem wanie teraz roz-

wodz si najwiksi schwarzgelberzy i ministeryalni nad

tem, e takim byem prezydentem sprawiedliwym, spokoj-

nym, nieparcyalnym, — i dobrem sumieniem powiedzie

mog, e takim byem, jakiego jeszcze na wiecie nie byo.

Nie mog wicej pisa, oddaj akta, i prócz tego nie

mam spokojnego momentu, gdy wszyscy przychodz e-
gna si ze mn, — a wszyscy szczerze, co mnie bardzo

cieszy. Zaaresztowali dzi Fischhofa *, Prató ^ i maj aresz-

towa Ftistera *, Kudlicha ^, Goldmarka ^, Marchera i Vio-

landa^, którzy si jednak — jak mówi — wynieli.

154. Kromierzy, 9 marca 1849.

Jeszcze oddaj akta. Pozajutro, 11-go oddam kas
i pojad zaraz do Wiednia odda tamtejsze akta, co kilka

* Hefern, ob. str. 13, przyp. 4.

» Ob. str. 5, przyp. 6.

» Ob. str. 76, przyp. 2.

* Ob. str. 122, przyp. 3.

* Ob. str. 20, przyp. 4 oraz str. 16, 22.

^ Ob. str. 57, przyp. 3.

' Ob. str. 11, przyp. 1.
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dni potrwa. Na wszelki wypadek czekam w Wiedniu na

list od Ciebie i moe mi Robert ^ napisze.

Tak nie mam ani momentu spokoju przez egnanie
si ze mn i rysowanie mnie, e tylko par sów napisz.

Nieszczliwy to, podug mego zdania, by pomys panów
ministrów, gdy przekonany jestem, e nieukontentowanie

bdzie powszechne. W Wiedniu wprawdzie na pierwsz
wiadomo iluminowali; mówi jednak, e w tem byo to

nieporozumienie, e publiczno mylaa, e Cesarz pro-

jekt, przez wydzia konstytucyjny wyrobiony, oktrojowa,

a gdy si pokazao, e nie, wic wielkie nieukontentowa-

nie. Nie rozumiem, e si ministrom zachciao mnoy so-

bie trudnoci. Do tego mówi, e ze Siedmiogrodu przysza

wiadomo, jakoby powstacy mieli zupenie znie woj-

ska austryackie. Jeeli prawda, to Bóg wie, co z tego b-
dzie, gdy i w Wgrzech, mimo bitwy pod Kapoln, nie

zdaje si, aby tam prdko do koca trafili.

155. Kromierzy, 10 marca 1849.

Jutro rano oddam kas i pojad do Wiednia akta

oddawa. Mam wiele do czynienia, waciwie dlatego, e
cigle do mnie przychodz egna si ze mn. Byem za-

proszony na wieczór do hrabiego Huyn, jednego z komi-

sarzy wojskowych (cywilny by Hofrat Mercantin), któ-

rzy dla rozwizania Sejmu przyjechali, — który, wie die

bose Welt sagt, ma by jedn z gów tak zwanej kama-

rylli. Poznaem w nim bardzo uczonego i rozsdnego czo-

wieka. Zastaem tam hohe Herrschaften, przyj mnie

nadzwyczajnie uprzejmie, gadajc mi wiele niezasuonych

grzecznoci, n. p. e nie zna, nie excypujc Dupina ^ i in-

1 Ob. poprzedni list Nr. 154.

2 Andrzej Dupin, ur. 1783, iim. 1865, znakomity prawnik

francuski, jeden z filarów lipcowej monarchii, 8 razy w rozmaitych
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nych, prezydenta Izby, któryby byl z tak niewzruszon

spokójnoci, ogldnoci i nieparcyalnoci rzeczy prowa-

dzi, zwaszcza w tak trudnyci sytuacyacli, i przy szcze-

gólnym skadzie Izby, — spodziewajc si, e we mnie

wita i przyszego prezydenta^ etc. bomba . .

.

Wspominam o tem na dowód, e nawet ta partya,

sprawiedliwie sdzc, uzna musi, e w kadem pooeniu
powinno moj sumiennie peniem i e tylko gupcy, nie-

wiedzie za co, na mnie si odgraaj.
Z niecierpliwoci oczekuj wiadomoci od Was po

odebraniu nowiny o rozwizaniu vSejmu. Prosz Ci, pisz

do mnie codzie i zawsze poste restante, bo nie wiem,

gdzie w Wiedniu mieszka bd. Bardzo mi perswaduj,

abym do Lwowa nie pojecha, a ja waciwie istotnie nie

wiem, dlaczego?

Jak z nowymi wyborami bdzie, nie wiem, mam ja-

kie przeczucie, e ta konstytucya nie stanie si prawd ^.

Zreszt, gdyby do wyborów przyszo, a nie bybym wy-

branym w kraju, to mnie ju prosili ze Styryi, Austryi etc,

abym kandydowa u nich, zapewniajc mnie, e zostan

wybranym, gdzie zechc...

156. Kromierzy, 11 marca 1849.

Dzi nie miaem listu od Ciebie. Me skoczyem dzi

oddania aktów, jutro wic dopiero jad do Wiednia. Nie-

wiele z rzeczy moich bior z sob, stare suknie i papiery

okolicznociach wybierany prezydentem Izby; odznacza si niezró-

wnan cisoci jurydyczn w formuowaniu kwestyi, które jako

prezydent mia poddawa pod gosowanie.
* Kównoczenie z manifestem, rozwizujcym Sejm, ogoszona

zostaa oktrojowana konstytucya, która jednak — jalv wiadomo —
nie wesza w ycie; por. 4-ty ustp tego listu.

2 Por. niej Nr. 159, 165.
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zostawi tu u Jelenia^ i z Wiednia mu dopiero napisz,

czy je ma posa pod Twoim adresem do Lwowa, lub do

Wiednia.

Powoali ze 20 deputowanych do Wiednia, celem uo-

enia prowincyonalnych sejmów, z biura prezydyalnego

tylko mnie i Wisera nie, zapewne w przekonaniu, e si
do takiego dziea uy nie dam, uwaajc w caem post-

powaniu ministeryum wielki brak taktu i przezornoci po-

litycznej. Chybaby si ju zupenie w rce ociennego pa-
stwa odda chcieli, co jednak wielkie nieszczcie i wojn
europejsk sprowadzi moe. Jutro jeszcze par sów std
napisz, — a w poudnie pojad do Wiednia.

157. Wiede, 13 marca 1849.

Wczoraj nie pisaem, gdy ledwie si spakowa czasu

miaem. Przyjechaem dzi w nocy z Florkiem^ do Wie-

dnia, — zajechalimy do Stadt Frankfurt, — jeszcze nie

wiem, czy tu bd oddawa akta lub nie. Na wszelki wy-

padek zabawi tu przynajmniej z tydzie, — po czci,
aby by u tych znakomitych panów (Pillersdorf, Ktibek,

etc), którzy w Kromierzyu u mnie byli z poegnaniem
i wyranie mnie prosili, abym u nich by w Wiedniu, —
po czci, aby si dowiedzie, co tu robi, co do prowin-

cyonalnych sejmów. Wiesz zapewne, e ze 20 deputowa-

nych zwoali do ukadania tych praw. Gdybym chcia,

mógbym mie udzia w tej sprawie, lecz nie dabym si

za nic do tego uy. Bd si jednak z tymi panami wi-

dzia i mog na nich wpyn. Ciekawy jestem, co tam

uo.
Rzeczy po wielkiej czci zostawiem w Kromierzyu

1 Ob. str. 137, przyp. 4.

' Ziemiakowski.
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U Jelenia * i napisz mu tymi dniami, aby wprost do Lwowa
odesa. Czekam tyllco na list od Was...

Z niecierpliwoci oczekuj listu od Was, bo tu takie

niepokojce wieci kr, n. p. e Moskale zajm Galicy,

z przyczyny, aby wszystkie wojsko wycign mogli, i po-

sa do Wgier, gdy wojsko austryackie teraz kilka bar-

dzo dotkliwych klsk ponioso. I tak rozmaicie o Wgrach
opowiadaj, n. p. e pod Szolnokiem Wgry dywizy Kar-

gier na gow pobili, — tak, e Windischgratz 3 jenera-

ów austryackich skasowa i t. p.

158. Wiede, 15 marca 1849.

Jeszcze nie wiem, czy bd tu oddawa akta lub nie.

Kazaem si pyta, a nie odpowiedziano mi dotychczas.

Pójd jeszcze dzi do ministeryum, aby si dowiedzie. By
moe, e ministrowie w tym wzgldzie w maym amba-

rasie, albowiem proszono mnie wczoraj do Stadtkaupt-

mannschaft^ i pokazano mi, e pan gubernator wojskowy

rozporzdzi, aby mnie si pytano, w jakim celu do Wie-

dnia przyjechaem i abym w 24 godzinach Wiede opu-

ci, jeeli si nie wywiod koniecznoci bawienia

tutaj. Powiedziaem tedy, dlaczego przyjechaem, — pro-

szono mnie, abym vor der Hand nic o tem nie mówi,
gdy by moe, e wskutek mego tomaczenia bd móg
bawi jeszcze kilka dni w Wiedniu, — wic nie rozga-

szajcie nor der Hand t okoliczno zanadto. Okoo 12-ej

pójd na Stadthauptmannschaft i dowiem si, co dalej

bdzie.

Chtniebym jeszcze z tydzie zabawi, gdy mam
sposobno dowiedzenia si, co bdzie z prowincyonalnymi

sejmami i w ogólnoci z rozwiniciem praw nam nada-

Ob. str. 137, przyp. 4.
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nych. Byem ju u kilku kolegów, — bardzo mnie wsz-
dzie uprzejmie przyjmuj, i na wieczory zapraszaj. Przy-

znaj si, e mnie ta opieka Rzdu nademn oburzya, —
nie rozumiem, w czem im mog by niebezpiecznym lub

niedogodnym. Pytaem si, gadali tam co o óffentlicher

Charakter, — sti mel Aiifsehen, etc. etc Ja tego nie

pojmuj, zreszt, có za to mog, e si ludzie na mnie

patrz, kiedy si nawet wystrzegam by tam, gdzie si
wiele ludzi spodziewa mog, prócz teatru,

Prato ^ uwolniony, wsadzili go jednak do szybkowozu

i kazali jecha do domu. Fischhof ^ ma by kwalifikowany

ivegen Hochverrat z powodu wypadków padzierniko-

wych,— jestem jednak pewny, e mu nic zrobi nie mog,
jeeli tylko sprawiedliwie sobie postpi, bo go mam za

niewinnego.

Byem tedy u ministrów, którzy bardzo niekontenci

byli, e mi tak przykro zrobiono; napisali zaraz w tym
wzgldzie do Stadthauptmannschaft. Byem potem w Stadt-

hauptmannschaft, gdzie w wielkim ambarasie byli i prosili,

abym jutro znowu przyszed. Pewny jestem, e tu zostan,

gdy nawet koniecznie potrzebny jestem do otworzenia

dotychczas zapiecztowanych aktów der Beichstagsperma-

nens, przy konsygnowaniu których przytomny bd i b y
chc.

Mnóstwo ludzi przychodzi do mnie, tak, e przymu-

szony bd jeszcze jeden pokój wzi, co wprawdzie (w ho-

telu Stadt Frankfurt) dyablo kosztowa bdzie, lecz có
robi, trzeba pokaza, e byy prezydent Sejmu nie ga-

gan. mieszne to jest, e mnie wszyscy jeszcze tytuuj
Herr Reichstagsprdsident. Zrobiem ju kilka wizyt, dzi

pójd do Pillersdorfa ^ i Kiibeka*.

1 Ob. str. 76, przyp. 2 i por. str. 234.

' Ob. str. 110, przyp. 1, i str. 215, 237.

3 Ob. str. 110, przyp. 2 i str. 215, 217.

* Ob. str. 209, przyp. 5 i str. 237.
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Straszny expens zrobiem. Twój zegarek tak co nie

statkowa, e cigle musiaem dawa do zegarmistrza, a to

osobliwie od czasu, jak go mi przy wypadku z Latourem

troch roztrzaskali K Tak zdecydowaem si kupi sobie

nowy, cylindrowy; daem Twój zegarek, za który wicej

nie chcia rachowa, jak 12 fi. mk. i dopaciem 45 fi. mk

—

Me sdz, abym tu duej potrzebny by, jak 8 lub

10 dni jeszcze. Chciabym jak najprdzej wyjecha, aby

ju raz u Was by, — a po drugie, e mnie tutejszy po-

byt, zwaszcza ais óffentUcher Charakter^ wiele kosztuje.

169. Wiede, 16 marca 1849.

Nie byem wczoraj u Pillersdorfa, dzi dopiero pójd.

Bardzo wiele czasu trac przy objedzie i przy kolacyi,—
tak wczoraj do 1-ej w nocy, gdy przy tej sposobnoci

z Yertrauensmdnnerami si widuj i z nimi konferuj.

Odebraem wczoraj Twój list z 12-go. Niechtniebym -do

Drezna pojecha, podjbym si tego tylko, gdyby konieczna

potrzeba bya,— chciabym ju raz by w domu,— zwa-
szcza, gdy podobnem jest, e niebawem znowu bd po-

woany na pole publiczne. Odebraa mój list z 6-go marca,

z 8-u egzemplarzami projektu konstytucyi, przez wydzia
konstytucyjny uoonej? Mówi, e wszystkie listy z Kro-

mierzya 5, 6 marca pisane, zatrzymane zostay. Pójd pó-

niej na Stadthauptmannschaft, pewny jestem, e powie-

dz, e tylko byo ein Missverstdndniss (równie, jak teraz

mówi, e sposób rozwizania Sejmu by ein hedauerns-

wertes Missverstdndniss) i e bd móg bawi w Wie-

* Z ustnego opowiadania wiadomo mi, e S. podczas obrony

Latoura, 6 padziernika 1848, pchnity zosta bagnetem na scho-

dach gmachu ministerstwa wojny, bagnet jednak trafi na zegarek

i zesizn si po nim.
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dniu, jak dugo zechc, gdy istotnie za wielk niedorzecz-

no uwaam, ebym ja, pod jakimkolwiek wzgldem, móg
by przedmiotem publicznej uwagi; ludzie jednak, zwa-
szcza w Wiedniu, koniecznie musz mie einen Plausch^

i tak ju syszaem, e z zadowoleniem uwaano, e wczo-

raj byem u ministrów, a utwierdzi ich w tem zabawnem
mniemaniu, jak si dowiedz, e mi dzi dorczono list

nastpujcej treci: y>Der Minister des Innem giht sich

die Ehre^ Eiier Wohlgehoren fur Morgen, den 16-en,

(to jest dzi) sum Diner um 5 Uhr einsuladen^. Zdaje

mnie si, e jak si we Lwowie dowiedz, e mnie tu nie

uwaaj za tak niegodziwego czowieka, niezasuone ku

mnie niektórych panów nieprzyjazne chci ustan, o co

jednak mao dbam, pocieszajc si czystem sumieniem

i przewiadczeniem sumiennie penionego obowizku.

Syszaem, e ministrowie szczerze usiuj, aby sejmy

prowincyonalne jak najprdzej do skutku przyszy, — mó-

wi, e za 6 lub 8 tygodni wybory bd. Wadza prawo-

dawcza sejmów prowincyonalnych znacznie ma by roz-

szerzona, nad obrb, w oktrojowanej konstytucyi nadany.

Co si tyczy Galicyi, zdaje si, e bdzie 1 pose na 25.000.

3-cia cz posów bdzie wybrana przez miasta, 3-cia

cz przez najwicej paccych podatków (die Hóchsthe-

seuerten), w ten sposób, e si ilo podatków w kadym
okrgu wyborowym sumuje, bierze si 3- cz tej sumy
i wszyscy HócJisthesteuerte^ którzy wypeniaj t 3- cz,
wybieraj I-go posa. Liczba tych Hóchstbesteuerte w ka-
dym okrgu wyborczym musi by najmniej 25, a 3-a

cz bdzie wybrana przez reszt populacyi, podug cen-

sus 5 fi. mk. To jest ogólny zarys, lecz o to wszystko je-

szcze targi, tak e cokolwiek inaczej wypa moe.
Pisaem Ci zaraz, i miaem takie przeczucie, e ta

konstytucya nie stanie si prawd ^ i trwam w tem prze-

» Por. wyej Nr. 155, str. 236 i niej str. 249, 250.

DZIENNIK FR. SMOLKI. 16
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konaniu, gdy strasznie niewaciwy czas do wprowadze-

nia teje wybrali, a trudnoci dzie w dzie si mno, —
tak n. p. Sardynia wojn wydaa Austryi, ju jest w ga-

zecie urzdowej. Co na Wgrzech te nie najlepiej by
musi, — tak n. p. sycha, e austryackie wojsko pod

Mezó-Kóvest wielk bitw przegrao, e 7000 jeców i 60

dzia wzito, co jednak pewnie przesadzone. Najwicej

mnie za martwi, e ju od kilku dni gadaj, e to wa-
ciwie nie Wgry, tylko Polacy rebelizuj, tylko t ra
na ten sposób si wzili, e nie na wasnej ziemi wojuj,

tylko inne kraje sobie obrali. Ta gupia gadanina bardzo

mnie zatrwaa, gdy j za prekursora interwencyi mo-

skiewskiej uwaa skonny jestem, — tumaczc przed

Europ t interwency w ten sposób, e powiedz: mamy
prawo interweniowa, albowiem, gdyby Polacy na W-
grzech zwyciyli, natenczas spokój naszych polskich pro-

wincyi zagroonym bdzie. Interwencya moskiewska spro-

wadzi inn interwency, i bdziemy zamiast konstytucyi

mie europejsk wojn. Daj Boe, abym by faszywym
prorokiem, — lecz uwaajc stosunki, nie mog si uwol-

ni od tej myli.

Do uspokojenia stosunków nie przyczynia si poli-

tyka, któr nasz gabinet wobec Rzeszy Niemieckiej za-

chowuje, która bodaj e nie bdzie przyczyn, e król

pruski moe ju tymi dniami bdzie obrany Cesarzem Nie-

mieckim, — i tak Austrya, nietylko, e nie bdzie miaa
adnego wsparcia ze strony niemieckiej, z natury rzeczy

jej si przynalecego, — ale moe wojn z Niemcami.

Nie chc si dalej rozwodzi, — by moe, e dzi w ta-

kim humorze jestem, e wszystko w czarnem wietle

widz.

Byem tedy na Stadthauptmannschaft i jeszcze ju-

tro tam by musz, gdy pana Ministerialratha nie zasta-

em, — lecz ju mi powiedzieli, e najmniejszej trudnoci

niema, abym tu zabawi, jak dugo mi si podoba, ^indem
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(jak ministeryum napisao) »infolge ministerieller Auffor-

derung«^, tu si znajduj. Tak tedy wida ministeryum

napisao dla usunicia kolizyi z panem gubernatorem woj-

skowym.

Pójd teraz do Pillersdorfa, potem na Diner, — po-

tem na wieczór proszony, gdzie literaci bd: Szuzelka *,

Kuranda^, etc.

160. Wiede, 17 marca 1849.

Odebraem dzi 12 listów, i 3 Twoich. Bardzo zaba-

wne byo, gdy czytaem pierwej, jak si turbujesz, e dom
bdziemy musieli prowadzi, a potem o rozwizaniu. Co

do pierwszego mówi: es ist noch nichi aller Tage Ende;

moe to nas przecie nie minie. Wczoraj na objedzie

u Stadiona^ (który trwa od 6-ej do 8-ej) by Bach*, kilku

ministerialrathów, Clam - Martinitz ^, ja i kilku styryjskich

exdeputowanyci, gdy zaraz po objedzie bya konferencya

w sprawach styryjskich.

Prosi mnie Stadion, abym mu wzgldem niektórych

rzeczy, tyczcych si galicyjskiego Sejmu, zdanie moje

objawi. Przedoy mi te pytania pisemnie, ja za pisemnie

odpowiem, e radzi nie mog i to po czci z po-

wodu mego dawnego stanowiska, jako prezesa Izby roz-

i * Ob. str. 10, przyp. 2.

* Ignacy Kuranda, publicysta, ur. 1812, zaoyciel i dugo-
letni redaktor wpywowego czasopisma Die Grenzhoen (w Lipsku),

od jesieni 1848 wydawa w Wiedniu dziennik Ostdeusche Post.

» Ob. str. 58, przj^p. 4.

f * Ob. str. 2, przyp. 2.

^ Niezawodnie Henryk Jarosaw ir. C 1 am - M a r t i n i c, pó-

niej przywódca czeskiej szlachty i jeden z najwybitniejszych przed-

stawicieli federalistycznego kierunku, wówczas 22-letni modzieniec,

rozpoczynajcy pod kierunkiem Stadiona karyer urzdnicz, któr
porzuci w r. 1859 (ur. 1826, urn. 1887).

16*
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wizanej. Byem tam do 9-ej, potem poszedem na wie-

czór, gdzie z celebrytetów by Hornbostel ^ (którego bar-

dzo kociam) i Kuranda. Dzi byem u Bacha, nie zasta-

em, bd jutro.

Pillersdorf* nadzwyczajnie uprzejmie mnie przyj,

i pyta mnie si »ob ich nicht gesonnen ware, eine óffen-

tliche Stellung anzunehmen?« ^. Krieg * mnie zaprosi; — do
nadzwyczajnie mnie tu honoruj, tak i istotnie w amba-

rasie jestem, gdy nie wiem, czem sobie na to zasuyem.
Zdaje si wic, e to bdzie miao wpyw na panów we
Lwowie. Jeszcze nie wiem, jak dugo tu zostan, — du-

ej, jak koniecznie potrzeba, na aden sposób, i powróc
do Ciebie, moje serce kochane.

Zdaje si, e Rzd w ogromnym ambarasie z powodu

niemieckiej historyi ^, i zreszt musz by wielkie trudno-

ci, co daje powód do takiego n. p. gadania: e ten sam
Sejm, i to w krótkim czasie bdzie zwoany. Zapewne
bajki — lecz na wypadek, czy potrzebne byo rozwi-

zanie? ...

Florek ^ przyjecha ze mn do Wiednia. Mianowaem
go moim adjutantem. Mieszka w tym samym hotelu i To-

bie si kania.

161. Wiede, 19 marca 1849.

Tylko tyle czasu mam pisa, aby Ci powiedzie, e
zdrów jestem. Pisz dzi do ministeryum, e radzi nie

1 Ob. str. 2, przyp. 3 i por. str. 207, 216, 217, 219.

» Ob. str. 110, przyp. 2; por. str. 237, 239, 240.

»Czy nie chciabym przyj jakiego stanowiska publicznego*.

* Franc. bar. Krieg (1776—1856), od modoci w subie rz-

dowej w Galicyi, 1841—1847 prezydent gubernialny we Lwowie przy

gubernatorze arcyks. Ferdynandzie d'Este.

^ Por. wyej str. 197, 242.

^ Ziemiakowski.
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mog \ — i protestuj cokolwiek przeciw zamierzonemu

urzdzeniu galicyjskiej reprezentacji.

Có tam jeszcze na mnie sarkaj? kiedy tu dzienniki

ju mnie chwali bardzo zaczynaj. Moe Ci poszl kopi
tego, co do ministeryum napisaem.

162. Wiede, 21 marca 1849.

Sdzisz, e tu wicej mam czasu pisa, - a to nie

tak, albowiem jak u mnie jestem, odwiedzaj mnie bez

ustanku najrozmaitszego gatunku ludzie, a potem i ja mu-

sz odwiedza, zapraszaj mnie na objady, wieczory, cz-
sto na oper id.

Wiesz, e mi Stadion * przedoy plan ogólny co do

skadu Sejmu galicyjskiego. Odpisaem, e jak chtniebym
si przyczyni do ukonstytuowania Galicyi, dla szczegól-

nego jednak pooenia mego, jako prezydenta Sejmu roz-

wizanego, radzi nie mog, gdy niepodobnem jest,

abym sam si pogrzeba pomaga, — skrytykowaem je-

dnak przedoony plan, w ogólnych zarysach, protestujc

przecivv^ wszelkiemu wyjtkowemu pooeniu Galicyi i po-

dziaowi, w rzeczywistoci zamierzonemu, chocia wyra-

nie nie wyrzeczonemu. Poszl Ci te pytania i odpowied
moj w kopii, gdy Ci ju pierwej pisaem w tym przed-

miocie, — nie chciabym jednak, aby to kademu poka-

zaa, aby si nie roznioso. Moe si jeszcze zupenie ina-

czej uoy, wic nie trzeba niepotrzebnego haasu narobi,

tylko najlepszym przyjacioom moesz da do przeczytania.

^ W sprawie urzdzenia sejmów prowincjonalnych, ob. wyej
poprzedni Nr. 160, nastpny Nr. 162, oraz wyej Nr. 156, 157. Por.

(wedug ustnego opowiadania Smolki) Widmann: Franciszek Smolka,

str. 765 n.; tame str. 767—774 memorya Smolki dla Stadiona z 19

marca 1849.

2 Ob. str. 58, przyp. 1.
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Wczoraj wieszali 3-ch zabójców Latoura, których je-

dnak (co mnie bardzo zastanowio) sd wojskowy skaza.

Pójd dzi do starego Kriega ^, kaza mnie powtórnie

prosi przez syna.

Radzisz si mnie wzgldem pomieszkania i w ogól-

noci wzgldem zarzdu gospodarstwa. Moje serce kochane,

trudno radzi, — cokolwiek zrobisz, zgadzam si z góry,

wyrzutów Tobie pewnie nie zrobi, jakkolwiekby wypa-

do, — wiem albowiem bardzo dobrze, e »albo chybi,

albo trafi «, cokolwiekbym przedsiwzi, co ma styczno
ze stosunkami odlegymi. Me chybisz jednak na aden
sposób, jeeli, jak zawsze dotd, trzyma si bdziesz ogól-

nej zasady oszczdnoci i skromnoci, albowiem przyszo
bardzo niepewna. Widz elementów (sic) do stanu rzeczy,

w którym wszystkie stosunki spoeczestwa nadwero-
nymi by mog, bardziej ni kiedykolwiek od czasu ogól-

nego pochodu narodów.

Bym Ci tylko nie przestraszy, lecz wiem, e od-

wan jeste, i jako trzeba bdzie si przegry przez

rone trudnoci. Zreszt, by moe, e si wszystko je-

szcze bardzo spokojnie rozwinie i skonsoliduje (o czem
wtpi), co jednak daj Boe, Amen.

Poszl Ci szybkowozem bilety wizytowe wraz z pyt
miedzian do dalszych odcisków. Powiesz, e to nieko-

niecznie konsekwentne przygotowania do skromnego za-

chowania si, lecz wanie: chybi, trafi, a teraz musz
jeszcze, ais Nahwehe mojej prezydentury, przynajmniej

tu wystawniej y, jakbym sobie yczy. Przyjad do

Lwowa, a wypadnie tak, jak mi si w przeszym roku

co marzyo, to si upomn u Nikorowicza * o te 50 mor-

1 Ob. str. 244, przyp. 4. Krieg byl prezydentem guberniaInym

we Lwowie podczas politycznego procesu Smolki i tow.

' Ob. str. 36, przyp. 2. Gdy Smolka wyszed w r. 1845 z wi-
zienia, uaskawiony od l^ary mierci, ale wskutek odjcia adwoka-
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gów pola, które mi da obieca, i bd hreczk sia, a Wa-
dek i Nunia gsi pa.

Ciekawy jestem na spotkanie si ze Stadionem. Me
cticiabym na aden sposób duej bawi, jak jeszcze ty-

dzie; do tego czasu, zdaje si, pojad wszyscy Vertrauens-

mannery, — wic nie mam co tu siedzie. Na jutro pro-

szony jestem na obiad do pana Alberta Ritter von Neu-

wall ^, milionowego pana, jednego z naczelników partyi

konserwatywów (sic) w naszej Izbie, — ciekawy jestem

kogo tam zastan.

163. Wiede, 22 marca 1849.

Po wczorajszym licie Twoim, byem bardzo ciekawy,

co dzi napiszesz wzgldem mego powrotu. Piszesz jednak

19-go, e Robert ^ przy zdaniu swojem zostaje, co mnie

wcale nie cieszy, albowiem moesz sobie wystawi, e
jubym chcia by w domu. Moja bytno w Wiedniu

wprawdzie wcale nie jest bez korzyci, albowiem, chocia

odmówiem udziau w uoeniu sejmów prowincyonalnych,

mog jednak wiele wpywa, majc wiele mi bardzo ycz-
liwych znajomych, i tak wiem, e si nad moj protesta-

cy bardzo zastanowili, i mam nadziej, e jeszcze na

korzy dla kraju wypadnie. Piszesz dzi wzgldem nie-

pewnoci, jak si zarzdzi, a ja wanie w tym samym
gucie wczoraj pisaem.

tury pozbawiony wszelkich rodków do ycia, Antym Nikorowicz

owiadczy, e w kadej chwili gotów mu ofiarowa 50 morgów
i-egipskiej ziemi« na Podolu; ob. Widmann 1. c. str. 784.

jL, 1 Ob. str. 210, przyp. 4.

' Hefern, ob. str. 13, przyp. 4. Od lwowskich przyjació do-

chodziy Smolk ostrzeenia, eby do Lwowa nie wraca; sdzono,
-'' e pobyt w Wiedniu zabezpiecza byego prezydenta Sejmu skutecz-

niej przed przeladowaniem politycznem. Por. nastpny list Nr. 164.
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Byem dzi u starego Kriega, — bardzo si ucieszy

i po przyjacielsku przyj. Tobie bardzo piknie kania
si kaza.

Byem dzi i u ministra Krausa, d-to, d-to.

Bardzobym kontent by, gdyby ju wzgldem sejmu

galicyjskiego uoyli. Tak dugo chciabym tu zosta, zdaje

si wic, e tu jeszcze z tydzie zabawi. Co potem b-
dzie, nie wiem, czy pojad do Linzu, czy do Tryestu? czy,

jakbym sobie najbardziej yczy, do Lwowa.
Wic bdziemy mieli polskie gimnazya. Dzi znowu

bd razem z Helfertem ^ na objedzie^ a to u pana Neu-

walla. Ciekawy jestem na towarzystwo, które tam za-

stan ...

164. Wiede, 23 marca 1849.

Wczoraj na objedzie u Neuwalla byli po wikszej

czci exdeputowani (Celebritaten). Me widziaem jeszcze

takiego przepychu, goldene Bestecke etc. etc. Mnie posa-

dzili auf den Ehrenplats, obok gospodyni domu, na toast

do mnie adresow^any odpowiedziaem, etc. — tak Schwarz-

gelbery ze mn sobie postpuj. Kontrast: Dzi rano

by u mnie chop z Wyszej Austryi (który jednak co do

mienia jest kompletnym panem) wysany przez exdeputo-

wanych chopów austryackich (arcyradykalnych), przywi-

ta mnie i prosi o mój podpis na pamitk.
Bardzo mi si tu ju przykrzy, chc wyjecha 28-go

wieczorem, razem z Florkiem ^ W Krakowie ze dwa dni

koniecznie zabawi musz, bo mnie wiele osób obligowao

odwiedzi ich w Krakowie; 29-go na wieczór przyjedziemy

do Krakowa, i zabawimy tam 30-go, I-go, a moe i 2-go

kwietnia, — wic bdziemy we Lwowie 4 go kwietnia.

» Ob. str. 128, przyp. 7.

* Ziemiakowski.
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Tego programu trzyma si bd, jeeli nic szczególnego

nie zajdzie. Nie mog dobrze poj, dlaczego do Lwowa
przyjecha nie mam; zatrzymam si duej w Wiedniu,

albo pojechabym gdzieindziej, gdybycie nieodmiennie

trwali przy Waszem zdaniu. Chciabym jednak troch do-

kadniej zna powody tego Waszego zdania. Spodziewam
si, e do 28-go odbior od Ciebie wiadomoci, które mnie

w tym wzgldzie troch wywiec.
Po odebraniu tego listu pisz do mnie do Krakowa

poste restante, bo mnie si zdaje, e tak bdzie, jak pi-

saem.

165. Wiede, 25 marca 1849.

Wczoraj, nie majc drugi dzie listu, czekaem nie-

cierpliwie. Dostaem póno 2 z 20-go i 2I-go marca i ju
odpisa czasu nie miaem. List z 2 I-go, w którym piszesz,

e co Rusini desperuj, tak bezwstydnie by rozpieczto-

wany i tylko zalepiony, e Krausowi ^ pokaza musz, aby

przynajmniej rozkaza, by lepiej piecztowa.

Jakie tu s niepewne pogoski, e Bem Hermanstadt

wzi i na Bukowin wkroczy. Daj Boe, aby si ta wie
nie zicia, albowiem wkroczenie Bema do Galicyi poci-

gnie za sob wkroczenie Moskali, a to ogóln, europejsk

wojn. Sdz albowiem, e w takim wypadku Turcy si

rusz przeciw Moskalom, a interwencya francuska we Wo-
szech bardzo podobna. Sycha, e pose turecki z caym
swym taborem opuci Widy — to wszystko nie rokuje

nam spokoju, który tak potrzebny do pomylnego rozwi-

nicia praw nowo nadanych. Pisaem Ci zaraz z powodu

rozwizania Sejmu, e wielkie przewiduj nieszczcie i e
mam przeczucie, e ta konstytucya nie stanie si prawd ^.

* Ob. str. 55, przyp. 3.

« Por. wyej str. 236, 241.
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Wypadki nastpujce coraz wicej mnie w tem zdaniu

utwierdzaj. Wojna na Wgrach zapewne nie tak prdko
bdzie ukoczona, Komorn nie wzity, i owszem, sycha, e
tam wojsko austryackie strasznie wiele cierpi, co te inaczej

by nie moe, forteca najmocniejsza, a powietrze okropne.

(Tymi dniami taki nieg tu pada, jak rzadko kiedy w zi-

mie najostrzejszej). We Woszech wojna, zawikania za-

trwaajce z poudniowymi Sawianami, w ogólnoci z nad-

dunajskimi narodami, z Rzesz Niemieck i Bóg wie z kim

jeszcze, — a tu myle o porzdnem zebraniu sejmów

prowincjonalnych i Reichstagu.

By moe, e dopiero 29-go std wyjad, gdy si

jeszcze 29-go listu od Ciebie w Wiedniu spodziewam, —
za to moe o dzie krócej w Krakowie zabawi, tak, e
zawsze 4-go lub 5-go kwietnia we Lwowie by si spo-

dziewam.

166. Wiede, 26 marca 1849,

Odebraem dzi list Twój z 23-go i bardzo si ubawi-

em tem, e we Lwowie mówi, jakobym mia wej w po-

oenie, w którembym, jak Wadek mówi, móg by por-

tretowanym z nosem (sic). Nie obawiaj si, moje serce,

niema takiego niebezpieczestwa, i ja nie tak gupim.

Przyjaciele mi perswaduj, abym tu jeszcze troch duej
zabawi. Niema co mówi, e istotnie jest czas taki, w któ-

rym mona by uytecznym dla kraju przez porednie

stosunki — jak istotnie, jak mi si zdaje, ju byem. Jak-

kolwiekbym wic pragn jaknajprdzej pojecha do domu,

zawsze by moe, e jeszcze kilka dni duej tu zabawi.

Dzi obwieszczono 1-y biuletyn z woskiej kampanii,

podug której austryackie wojsko waln bitw wygraw-
szy, 2500 jeców wzio, midzy którymi 6 sztabowych

oficerów. Z Wgier nic szczególnego nie sycha, widz,
ecie o wypadku z Hermanstadtem pierwej wiedzieli jak my
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Sycha, e ministeryum chce odda sprawiedliwo
Galicyi, e patent z 17-go kwietnia, co do regulacyi sto-

sunków poddaczych, ju nie bdzie uwaany, i t. p. Daj
Boe, aby ju raz do tego przyszli przekonania, e tylko

ze sprawiedliwoci i szczeroci dobrze i bezpiecznie rz-
dzi mona.

167. Wiede, 27 marca 1849.

Sota okropna, a zatem tak jak i u Was, — mona
sobie wystawi, e wojsko na Wgrzech cierpi. Mówi, e
artylerya, do oblenia Komorna uyta, tak w bocie za-

grzza, e jak Wgry wycieczk z fortecy zrobili, wojsko

oblegajce dzia ze sob zabra nie mogo, i zostawili tedy

cay park. Ja wprawdzie temu wiary nie daj, — albo-

wiem nie uwierzysz, ile tu kami. Zawsze jednak, zwa-

ajc na sot okropn, taki wypadek sta si móg.
Mówi, e Leopold Neuman ^ zostanie ministrem owie-

cenia. Mam go za czowieka uczciwego i sprawiedliwego,

któregobym zatem 10 razy wola od Helferta ^. Starowiej-

ski zosta sekretarzem gubernialnym we Lwowie. Hrabia

Gleispach, jeden z sekretarzy Sejmu, ma zosta guberna-

torem Styryi, — czowiek mody, a chocia go za reak-

cyonaryusza maj, jest jednak, o ile go pozna mogem,
czowiek honorowy i uczciwy, którego lubiem, chocia

czsto nie byem jego zdania ^.

Jeeli nas nadzwyczajne jakie wypadki nie zatrzy-

maj, to pojedziemy w pitek, 30-go, wic staniemy I-go

^ W Sejmie 1848/9 zasiadao dwóch posów tego nazwislia:

Józef Neumann, Dr. praw, profesor w Tlieresianum, pose z Neun-

kircien w Dolnej Aiistryi, i Leopold Neumann, równie Dr. praw
i profesor wiedeski, pose z wiedeskiego okrgu Leopoldstadt.

» Ob. str. 128, przyp. 7.

8 Por. wyej str. 31.
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kwietnia wieczorem w Krakowie. Wczoraj mówili tu, e
zostaem ministeryalnym radc; ani mi si nio o tem,

a zapewne i ministrom nie. Sycia, e Dembiski dopro-

wadzi do jakiego porozumienia i zgody midzy Wgrami,
Kroatami i Sowakami. Syszelimy, e Rzd Rad -to-Jur-

sk rozwiza, ~ ale, e o tem nie piszesz, wic pewno
nieprawda.

168. Wiede, 29 marca 1849.

Mimo Twego listu wczorajszego, w którym 24-go

marca donosisz, e Moskale na wezwanie Hamersteina *

przyjd na I-go kwietnia do Lwowa, jedziemy jutro do

Krakowa. Byem dzi u ministrów z poegnaniem i opo-

wiadaem im o Moskalach. Wypieraj si tego, utrzymu-

jc, e o wkroczeniu Moskali do Galicyi nic nie wiedz,
i nie wierz, dopuszczajc jednak, e do Siedmiogrodu

w znacznej liczbie wkrocz. U Bacha ^ bd dopiero ju-

tro, a na wieczór pojedziemy, bdziemy w Krakowie I-go

wieczorem, zostaniemy tam 2-go i 3-go, a 5-go kwietnia

bdziemy we Lwowie.

(P. S.). Mam jeszcze bardzo wiele wizyt zrobi.

1 Ob. niej Dodatki Nr. IV.

2 Ob. str. 2, przyp. 2.



DODATKI

WYROK MIERCI/

Vermoge des mit Hoher Yerordnung des Hochlóbli-

chen k. k. galizischen Appellations- und Kriminaloberge-

richtes vom 20-ten Janner 1. J., Z. 1075 herabgelangten

Hóchsten Hofdekretes vom 8-teii Janner 1. J., Z. 26, wurde

von dem Hóchsten k. k. Obersten Gerichtshofe Franz

Smolka des Verbrechens des Hociverrathes schuldig er-

kannt und hierfiir zur Todestrafe und zum Ersatze der

Kriminalkosten verurtheilt, jedoch iaben Seine k. k. Apo-

stoliscie Majestat mit a. i. Entschliessung vom 1 Janner

1845 diese Todestrafe, aber auch nur diese, liber den aus-

gestandenen Untersuchungsarrest allergnadigst nachzuse-

ien befunden.
Witmann.

Vom kk. Strafgerichte.

Lemberg den 21 Janner 1845.

Kell

.

. . (nieczytelne).

Fiir den Franz Smolka,

zur Zahl 852.

Wedug oryginau w posiadaniu wydawcy.
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II.

ZAPISKI Z LAT 1841—1848.

DZIENNIK
waniejszych wypadków i zdarze w yciu WADYSAWA
SMOLKI dla niczyjej jak tylko jego wasnej ciekawoci

spisany. ^

1841 r. Tysic omset czterdziestego pierwszego roku.

17-ty lipiec. Sobota. — Urodziem si przed 9-t
godzin zrana we Lwowie, w^ kamienicy krawca Jana

Kubickiego, na Waowej ulicy pod N-m 290 na drugiem

pitrze, z matki Leokadyi z Bekierów, a ojca Franciszka

Smolki, podówczas doktora praw i adwokata krajowego

lwowskiego, syna Wincentego i Anny z Nemetiów Smol-

ków. Dnia 17 lipca byo najwiksze ciepo w caym roku

1841, to jest 27 stopni R. w cieniu. Znak zwierzyca nie-

bieskiego: Blinita. — Kwadra ksiyca: ostatnia, od 11

do 18 lipca do godz. 3, 48 min. wieczorem trwajca.

^ Autograf Franciszka Smolki na 6 arkuszach in 4-o, obej-

muje zapiski z pierwszych lat ycia starszego syna Wadysawa
(t 1888), w formie jego wasnego dziennika, uoone niezawodnie

z zamiarem, by go sam — gdy doronie — kontynuowa. Pismo
autografu jednostajne, jakby w pisaniu nie byo przerw; barwa
atramentu ta sama. Mimo szczegóowych dat, odnoszc3xh si na-

wet do obojtnych okolicznoci z lat 1841— 1847, niepodobna przy-

puszcza, iby ten dziennik by rozpoczty w r. 1841 i w dalszym cigu
prowadzony równoczenie z wypadkami: w wizieniu, od 29 sierp-

nia 1841 do 21 st3'cznia 1845 nie móg go Sm. pisa. Myl systema-

tycznego spisywania dziennika w tej formie przysza mu moe do-

piero w r. 1848, wród ówczesnych wypadków politycznych. I w pó-

niejszym za wieku, mia zwyczaj notowa w paru sowach nie-

które memorabilia (zwaszcza o waniejszych wydarzeniach w ro-
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25-ty lipiec. Niedziela. — Chrzci mnie koope-

iator przy kociele katedralnym lwowskim ksidz *

Byem nazwany: Wadysaw, Henryk, Fran-
ciszek tr. im.— Trzymali mnie do chrztu: babka moja
Anna z Nemethów Smolkowa i Henryk Saar, podówczas
sekretarz przy gubernii galicyjskiej, m ciotki mojej Ma-
tyldy ze Smolków Saarowej.

Metryka moja znajduje si w ksigach kocielnych
katedry ac. obr. lwowskiej w tom na stronie . . . .

'

29-go sierpnia. Niedziela. — O godzinie 6-tej

zrana zaaresztowano ojca mego, oskaronego o udzia we
zwizkach tajnych, zaprowadzenie Rzdu Narodowego
w krajach, dawniej do Polski nalecych, na zasadach de-

mokratycznych, za cel majcych, — wic o zbrodni
stanu, — i osadzono go do policyi, podówczas w Adam-
skiego kamienicy pod N-m . . . .

^ w miecie bdcej, do ka-

ni pod N-m 2 na drugiem pitrze.

31-go sierpnia. Wtorek.— Pierwsze ledztwo ojca

mego przez konsyliarza kryminalnego Hocha, — przy któ-

rem objawia si zdrada Adolfa Hempla i innych tego

zwizku czonków.

17-go wrzenia. Pitek. — Odstawiono ojca do

sdu karnego lwowskiego (na Halickiem przedmieciu).

dinie), bd to w kalendarzu, bd w rachunkach osobistych, pod

waciw dat. Gdy wic powzi zamiar pisa ten dziennik, wy-
peni lata wizienne z pamici lub z notat, które znalaz w domu,

dalsze daty zaczerpn z podobnych notat od wyjcia z wizienia,

a zapiski r. 1848 prowadzi ju zapewne systematycznie, wspócze-

nie z wydarzeniami. Wyjazd do Pragi na kongres sowiaski
w maju 1848 przerwa pisanie dziennika; do domu wróci niespena

po roku, w kwietniu 1849, po rozwizaniu Sejmu kromierzyskiego,

i dalej ju rozpocztego w ten sposób dziennika nie kontynuowa.
Ze wzgldu na interesujce szczegóy z czasów wiziennych oraz

z marca, kwietnia i maja 1848, nie wahalimy si tych zapisek ogo-

si w niniejszej publikacyi; ob. niej str. 274.

' Wolne miejsce pozostawione do wypenienia.
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gdzie umieszczony zosta w kani pod N-m 23-m na pierw-

szem pitrze na pónoc pooonej, cztery Icroków szerokiej

i tak samo dugiej, w której prycz (tapczan do spania)!

wiksz cz kani zaj; — okno pótora stóp wysoko-

ci i 2 stóp szerokie, — do którego przystp wewntrz
|

sieci elazn drucian by zabroniony, opatrzone byo
mocnemi sztabowemi kratami, a zewntrz koszem drewnia-

nym, tak e wiato bardzo szczupo tylko z góry wpa-

dao, a z caego wiata tylko kawaeczek nieba wida
j

byo. wiata nie dano; — w tej kani siedzia ojciec bez

'

towarzysza do 17 -go padziernika 1842 r., którego dnia

dodano ojcu za towarzysza Floryana Ziemiakowskiego,

doktora praw i adjunkta wydziau prawniczego przy wszech-

nicy lwowskiej, dnia 15-go sierpnia 1841 r. z tego samego

powodu uwizionego.

Z pocztku wyprowadzano ojca co trzeciego dnia na

pógodzinowy spacer po dziedzicu, — póniej czciej.

Rewizye nocne odbywano od 1 kwietnia do 1 pa-
dziernika, raz,— od 1 padz. do 1 kwietnia za dwa razy

kadej nocy. — Nie wolno byo mie zgoa adnego na-

rzdzia metalowego, wic ani noa, grabki, igy, szpilki,

adnego papieru, pióra, oówka i t. p.

29-go wrzenia. roda. — Matka pojechaa do

Wiednia w celu uwolnienia ojca z wizienia, a przynaj-

mniej osignicia uatwie w ostronociach dokuczli-

wych. — Powrócia 24 padziernika, nic nie osignwszy.
Roczny czynsz tego pomieszkania 500 z. mk.

1842 r. Tysic omset czterdziestego drugiego roku.

8-my luty. Umara u nas mieszkajca babka moja

Anna Smolkówa.

14 kwietnia. Czwartek. — Przeprowadzia si
matka do pomieszkania w kamienicy krawca Jana Ku-

bickiego na Nowej ulicy pod N-m 490 na drugiem pi-

trze. — Czynsz 300 z. mk. W maju 1842 r. zaczem
bywa w sdzie karnym, gdzie matce, mnie i ciotce Fry-
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deryce Bekier pozwolono widywa si z ojcem dwa razy

na tydzie w przytomnoci komisarza tego sdu, którym

najczciej by pan Wiktor Selley.

Dnia 22 lutego 1842 r. obwiesi si w nocy w kani
pod N-m 35, z powodu tego samego procesu uwiziony
Ferdynand Thiirmann, doktor praw.

4-ty padzier. Wtorek. — Zakoczono ledztwo

z ojcem, spisane na 797 arkuszach przez aktuaryusza Fi-

lausa, przy konsyliarzu Hochu.

12-ty listopad. Sobota. Wsadzono ojca z Zie-

miakowskim do wikszej kani pod Nr. 18, na pierwszem

pitrze, na wschód pooonej, w której pierwej siedzia

partyzant Zaliwski. W listopadzie 1842 r. pozwolony zo-

sta uytek wiata, w ten sposób, e na korytarzu przed

otworem, we drzwiach kani bdcym (wielkoci 6 cali

w kwadracie), szkem zawartym, palia si lampa, kani
tak dalece owiecajca, e przy samych drzwiach czyta
byo mona.— Ten otwór opatrzony by elaznemi drzwicz-

kami, po zgaszeniu lampy zewntrz zamykajcemi si.

W tem pomieszkaniu na Nowej ulicy mieszka z nami

Gustaw Marin.

1843 r. Tysic omset czterdziestego trzeciego r.

28-my czerwiec. roda. Pojechaem z matk
i ciotk Fryci do Starejsoli do stryja Karola, podówczas

kontrolera przy tamtejszej upie solnej.

4-ty lipiec. Wtorek. Dodano ojcu za towarzysza

Jana Marin, doktora praw, jednego dnia z ojcem uwizio-

nego, który do tego dnia siedzia w wizieniu w maej ka-

sami na Krakowskiem przedmieciu.

3-go wrzenia. Niedziela. Powrócilimy ze Sta-

rej soli do Lwowa.
ii~ 29-ty listopad. roda. — Ziemiakowskiego prze-

niesiono do maych koszar, z przyczyny, e ojciec za-

cz chorowa, a uznano kani dla trzech winiów za

szczup.
DZIENNIK FR. SMOLKI 17
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1844 r. Tt^sic omset czterdziestego czwartego r.

Do marca 1844 r. ojciec by od roku prawie mocno
sabym, cierpic na ciko w oddycianiu. — Lekarze

uwaali t sabo za wodn puchlin, to w piersiach, to

w sercu, za kurcz piersiowy i t. p., nie sprawiajc adnej
ulgi. — Wyleczy ojca z tej saboci, przez brak wieego
powietrza i ruchu sprowadzonej, wspówizie Karol u-
kowski, doktorand medycyny (w Wiedniu w lipcu 1841 r.

uwiziony, a w roku 1842 do Lwowa odstawiony) li tylko

dyetetycznem zachowaniem si i zimn wod.
15-ty kwiecie. Poniedziaek. Przeprowadzia

si matka do pomieszkania, w kamienicy mego chrzestnego

ojca Henryka Saara, w miecie pod Nr. 30, na trzeciem

pitrze. — Czynsz 160 zr. mk.

Z przyczyny czstych saboci midzy winiami po-

litycznymi, uznano konieczno czstszych spacerów; za-

czto zatem pocztkiem 1844 r. winiów na spacerach

czy, tak i razem wychodzc, czstszego i duszego
uy mogli spaceru.

Za usilnem matki i ojca staraniem, pozwolono mnie

ojca odwiedzi w ogródku, przy karmelickiem wizieniu

bdcym, podczas wieczornego spaceru, dokd z zachowa-

niem wszelkich ostronoci przez kerkermajstra zaprowa-

dzony zostaem. — Byem, od maja 1844 r. zaczwszy,
kilkanacie razy w tym ogródku u ojca i poznaem tam
wspówiniów ojca: Tomasza Rajskiego, adwokata lwow-

skiego, Karola ukowskiego, — Ignacego Staniewicza (w-
satego), — Antoniego Wiliama (ysego), — Lenarta Saw-
skiego, — Adolfa Domaisla (brodatego), Ferdynanda Krzy-

anowskiego (siwego), — Eugeniusza Chrzstowskiego, —
Walentego Hickiewicza.

3-ci sierpie. 'Sobót a. Pojechaem z matk i cio-

ci Fryci do Solca, do stryja Karola, podówczas podup-
kiem soleckim bdcego.
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4-ty wrzesie. roda. Powrócilimy z Solca do

Lwowa.
W cigu tego roku, mieszkajc pod Nr. 30 w mie-

cie, chorowaem przez kilka tygodni na gruzoki w wntrz-
nociach (glandula Meveraica). Leczy mnie Dr. med. Jó-

zef Tomanek.

1845. Tysic omset czterdziestego pitego r.

21-szy stycze. Wtorek. — O 11-tej godzinie

zrana ojciec, wraz z 55 wspówiniami na mier ska-

zany, wskutek czciowej amnestyi razem ze swymi 55

kolegami uwolniony zosta po póczwarta rocznem wizie-

niu, utraciwszy jednak adwokatur i inne prawa, których

utrata z kar mierci jest poczona.— Tego samego dnia

wspówiniów: Lesawa ukaszewicza, Roberta Chmielew-

skiego, Eugeniusza Chrzstowskiego, Lenarta Sawskiego,

Henryka Bogdaskiego, ksidza Mikoaja Hordyskiego,

Leandra Pawlikowskiego i Albina Dunajewskiego, równie
na mier skazanych, i na wizienie od 8 do 15 lat ua-
skawionych, do Berna na Szpilberg wywieziono. — Przy-

czyna: dla czego wanie tych, mniej od innych obwinio-

nych, w wizieniu zatrzymano, niewiadoma.

26-ty stycze. Pojechaem, z ojcem, matk i ciotk

do stryja Karola do Solca.

27-my luty. Czwartek. Powrócilimy z Solca do

Lwowa.
15-ty marzec. Sobota. Sprowadzilimy si do ka-

mienicy krawca Sierpiskiego na ubocznej Ruskiej ulicy

pod Nr. 270 w miecie, na drugie pitro. — Mieszka tam

w kancelaryi u ojca i stoowa si u nas przez par mie-

sicy Karol Hubrych, który jednoczenie z ojcem z wi-
zienia by uwolniony. — Czynsz roczny 300 zr. mk.

15-ty wrzesie. Poniedziaek. Sprowadzilimy

si do kamienicy pod L. 104 w miecie, spadkobierców

Birtusa, na Targowicy drew, na pierwsze pitro.— Roczny

czynsz 400 zr. mk.
17*
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5-ty listopad. roda. Urodzia si siostra moja

Jadwiga. Przy kocu tego roku zacza mnie matka uczy
czytania, w czem i ojciec pomaga.

W roku 845-tym bylimy przez lipiec i sierpie w Solcu

u stryja Karola. — Ciocia Lizia bya tymczasem w Spasie

na tycznej kuracyi.

Najczstszymi towarzyszami zabaw moich byli: Ro-
b r t e k, syn Roberta Hefern, przyjaciela ojca mego, i J a ,
syn stolarza Frydryka, na ubocznej Ruskiej ulicy miesz-

kajcego; — tudzie Tecia, siostra Jasia; — w Solcu za
Lun i o, syn stryja mego Karola.

1846. Tysic omset czterdziestego szóstego.

20-ty luty. Pitek. Obwieszczenie wystrzegajce
(sic) o udzia w powstaniu.— Wieci o wybuchem w Tar-

nowie powstaniu.

21-szy luty. Sobota. Pierwsze wiadomoci o rzezi

okropnej szlachty w Tarnowskiem, Jasielskiem, Boche-
skiem etc, dokonanej przez chopów i wojsko; — 18-go,

19-go i 20-go zamordowano najokropniej okoo 3000 po

wikszej czci wacicieli dóbr z familiami, urzdników
prywatnych i sug. Za odstawienie zabitych do cyrkuu
tarnowskiego pacono chopom z pocztku po 10, potem

po 5 zr., na kocu po reskiemu od gowy.
24-ty luty. Wtorek. Obwieszczenie prawa dora-

nego we Lwowie.

28-my luty. Sobota. Rzd ogasza wynadgrodze-

nie po 1000 zr. mk. na zapanie Edwarda Dembowskiego
(czyli Borkowskiego), i Teofila Winiowskiego (czyli Za-

górskiego). Dembowski zgin w^edle wszelkiego podobie-

stwa przy sposobnoci wyrnicia ludu, z procesy z Kra-

kowa na Podgórze wychodzcego.
By 8 lutego-

Wolne miejsce na 2 wiersze pozostawione, niewypenione.
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Przepeniano wizienia w miastach obwodowych i we
Lwowie o udzia w powstaniu obwinionymi.

26-ty maj. Wtorek. Mama, ciocia, ja i Jadwisia

pojechalimy do Spasa w obw. Samborskim, celem uywa-
nia rzecznych kpieli i tycy przeciw nerwowej i pier-

siowej saboci mamy; — leczya si tam podobnym spo-

sobem jednoczenie ona naszego lekarza Tomanka, który

z ojcem moim na par tygodni wtedy do nas do Spasa

przyjecha. — Powrócilimy do Lwowa pierwszymi dniami

wrzenia.

Nauczywszy si u mamy labizowaó (sic)^ uczy mnie

czyta Karol Wencel, pisarz w kancelaryi ojca mego, —
ojciec albowiem, chocia pozbawiony adwokatury, trudni

si od czasu uwolnienia z wizienia interesami adwokac-

kimi ^

2-go listopada. Poniedziaek, Zacz mnie

uczy Jan Zakrzewski, ucze techniki we Lwowie.

Tysic omset czterdziestego siódmego r.

13-ty luty. Sobota. Zaczem si uczy pisa i ra-

chowa, — a ju przedtem, nawet ju w roku 845 zatru-

dniaem si bardzo chtnie rysowaniem.

1-szy czerwiec. Wtorek. Pojechalimy do Solca

do stryja Karola, to jest: mama, ciocia, ja i Jadwisia.

22-gi czerwiec. Wtorek. Ojciec przyjecha do

Solca celem poegnania si z nami, gdy si na wielk po-

dró wybiera. Od czasu uwizienia cierpia ojciec na ci-
ko w oddychaniu (asthma); radzono morskie kpiele

w Helgolandzie, — do których tedy ojciec jadc d. 24-go

czerwca 847 r. Solec opuci. Przyjechawszy do Berlina,

zasab, a tamtejszy lekarz Lehwes radzi ojcu, by przed

kpielami morskiemi uywa wod i kpiele marienbadz-

kie; pojecha tedy do Marienbadu, stamtd I-go sierpnia

847 r. do Helgolandu, przez Magdeburg, Brunszwik, Celle,

» Por. wyej str. 31, 45.
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Ltineburg, Haarburg, Hamburg; — 2-go wrzenia do Ham-
burga, skd parostatkiem (na którym ogromn trzydniow

burz na morzu Memieckiem przeby) przez Hull do Lon-

dynu; — 14-go wrzenia przez Ramsgate, Ostend, Bru-

xell, Koloni (Renem do Biberich), Frankfurt, Karlsruhe,

Strasburg, Miihlhausen, Basel, Bern, Freiburg do Vevay
w kantonie Vaux; — tam, a waciwie w ssiedniej wiosce

Vernex nad brzegami jeziora genewskiego odbywa ojciec

winogronow kuracy, robic wycieczki na jeziorze ge-

newskiem do Lauzanne, Genewy; — 9-go padziernika

przez Bulle, Gruyerre, Tiun, Interlaken, Lauterbrunnen,

Wengern Alp, Grindewald, Meiringen, Briinek, Saarnen,

Alpnach, jezioro Vierwaldstadter, Luzern, Zug, Ztirich,

Schafhausen, Konstanz, Konstanckie jezioro, Lindau, Augs-

burg, Regensburg, Walhalla, Dunajem — przez Passau,

Linc do Wiednia.

1-szy listopad. Poniedziaek. Przyjecha ojciec

z podróy do Solca, — prawie zupenie ze saboci swej

wyleczony.

7-my listopad. Niedziela. Powrócilimy wszyscy

razem do Lwowa.
W tym roku leczono mnie na niewytomaczone co

do przyczyn zrywanie si, zwykle ze snu pierwszego, po-

czone z konwulsyjnymi ruchami gwatownymi i krzy-

czeniem okropnem, czasem par minut trwajcem. — Naj-

szczególniejszem byo zjawiskiem, e nigdy przewiadcze-

nia tych napadów nie miaem; — lekarze mieli po wik-
szej czci t sabo za skutek robaków.

Dnia 3 I-go lipca, podczas naszej bytnoci w Solcu,

powieszono we Lwowie politycznych winiów Teofila Wi-

niowskiego i Józefa Kapuciskiego.
Tysic omset czterdziestego ósmego r.

3-ci marzec. Pitek. Pierwsza wiadomo o re-

wolucyi lutowej, i ogoszenie Rzeczypospolitej we Francyi.
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17-ty marzec. Pitek. Pierwsza wiadomo o roz

ruchach w Wiedniu.

18-ty marzec. Sobota. Ojciec wraz z Robertem
Hefern i Floryanem Ziemiakowskim uoyli wieczorem

u nas w pomieszkaniu pod Nr. 104 w m. adres do Cesa-

rza, wyraajcy dania kraju, znany pod nazw Adresu
z 18-go marca.

19-ty marzec. Niedziela. Rano o 9-tej godzinie

niesie ojciec ten adres do Teodora bar. Borowskiego, celem

podpisania go przez niektórych tam zgromadzi si maj-
cych obywateli;— pierwszy podpisuje ten adres Kazimierz

hr. Dzieduszycki z Niesuchowa. — Ojciec oddaje adres

do kantoru dziennika Mód Paryskich u krawca Jana Kul-

czyckiego, w tego kamienicy na placu Ferdynanda na

pierwszem pitrze umieszczonego, — dokd publiczno
ju o 10-tej godzinie, celem podpisania tego adresu, tum-
nie przybywa.

O 1 I-tej godzinie przybywa szybkowóz wiedeski,

i roznosi si wiadomo o uzyskaniu ludu wiedeskiego,

z 15-go marca, nadanej w zasadzie konstytucyi, wolnoci

druku, stowarzysze i Grwardyi Narodowej.

Do 6 wieczorem adres przez przeszo 12.000 osób by
podpisany; — lud, u Kulczyckiego zgromadzony, wybiera

przez aklamacy deputacy, która adres gubernatorowi

Franciszkowi Stadionowi przedoy ma. — Przy tej de-

putacyi by i mój ojciec.

Burmistrz miasta Lwowa Emil Festenburg kaza na

przedmieciu podpali chaup, by na dany znak o poa-
rze wojsko wystpi mogo.

Wanie gdy deputacya z domu Kulczyckiego o 6-ej

godzinie wieczorem wychodzi miaa, wystpuje wojsko

i zajmuje miejsca publiczne; — lud wita wojsko rado-

nie; — deputacya postpuje w pochodzie uroczystym, b-
dc odprowadzon przez cay lud lwowski do guber-

natora.
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Deputacya da, by Wiedeczykom nadane wolno-

ci i tu zaraz w wykonanie wprowadzone zostay, tudzie

by winiów politycznych wypuszczono, na co gubernator

zezwalajc, wyznacza kilka osób, midzy któremi i ojca

mego, którzy w towarzystwie prezesa sdu kryminalnego

Witmana winiom w sdzie karnym (u Karmelitów), w ma-

ych koszarach, u Maryi Magdaleny, i w szpitalu brygic-

kim bdcym, do 12-tej godz. w nocy od kani do kani
idc, gosz, i na dzie przyszy na wolno wypuszczeni

zostan. — Przy tej komisyi goszcej by ojciec, ksi
Leon Sapieha, adw. Piotr Romanowicz i auskultant Ko-

zieradzki. W wypadkach tego dnia odznaczy si literat

Jan Dobrzaski gonem i zapalczywem zachowaniem si.

Wieczorem cae miasto uroczycie owietlono.

20-ty marzec. Poniedziaek. Wypuszczenie

winiów politycznych.

21-szy marzec. Wtorek. Zgromadzenie w sali

wielkiej budynku magistratualnego pod prezydency Dzierz-

kowskiego.

Gubernator Stadion udaje si do wszechnicy, rozdaje

akademikom bro, i urzdza legi akademick.
Deputacye ze strony zgromadzenia na ratuszu sie-

dzcego do gub. Stadiona wysane; w jednej z tyche by
Kazimierz hr. Krasicki, Messenhauser, porucznik przy reg.

Deutschmeister, i ojciec.

Dobrzaski dostaje zapalenia mózgu i z okna po-

mieszkania swego wzywa, by si domaga restauracyi

Polski w dawnych granicach; — zamieszanie, — blizki

k^flikt z wojskiem.

Stadion przychodzi na ratusz i rozwizuje zgroma-

dzenie tam znajdujce si.

22-gi marzec. roda. Grub. Stadion wzywa ojca

do Rady, której posiedzenia wieczorami u gubernatora si
odbywaj.

23-ci marzec. Czwartek. Oddalenie dyrektora
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policyi Leopolda Sachera; — 20-go marca oddalono bur-

mistrza Emila Festenburga, którego miejsce zastpuje Age-

nor hr. Gouchówski.

25-ty marzec. Sobota. Zgromadzenie u Jana
Ciwaliboga, na którem wysanie deputacyi do Wiednia

uchwalono.

26-ty marzec. Niedziela. Deputacya zoona
z okoo 40 czonków (midzy którymi: Leszek hr. Bor-

kowskie Jerzy ksi Lubomirski^ Józef Dzierzkowski, Mi-

cha hr. Czacki, Ploryan Ziemiakowski, Wadysaw Bie-

siadecki, Jan Dobrzaski, krawiec Jan Kulczycki, czeladnik

krawiecki Jan Dymnicki, Jan Chwalibóg, adwokaci Ale-

ksander Skowski i Karol Malisz, akademik Czerkawski,

kanonik Onufry Krynicki, fiskalny adjunkt Cyryl Wie-
kowski, Wiktor Zbyszewski i t. d.) jedzie do Wiednia, ce-

lem poparcia dania adresu z 18 -go marca; — z t de-

putacya czy si w Przemylu ksidz biskup Wierzchlej ski,

kanonik Czajkow^ski, w Tarnowie ksi Sanguszko, adwo-

kat Szwajkowski, w Krakowie Stanisaw ksi Jabonow-

ski, i inni.

27-my marzec. Poniedziaek. Wybór oficerów

w 3-ciej kompanii Gwardyi Narodowej; — wybrano kapi-

tanem: Aleksandra hr. Fredr, porucznikiem: ojca, — pod-

porucznikiem Mieczysawa Darowskiego, Jana Jaruntow-

skiego i adwokata Menkesa. — wiczenia tej kompanii

na placu przed bibliotek Ossoliskiego. Gwardya peni

sub na odwachu gównym i patrolujc w nocy.

31-szy marzec. Pitek. Zgromadzenie w pomiesz-

kaniu ksigarza Winiarza; — deputacya z grona tego do

Stadiona wysana, w której Meliton Pieczykowski, ojciec,

Ostaszewski i inni.

1-szy kwiecie. Sobota. Wieczorem u guberna-

tora posiedzenie, na którem prócz zwykych czonków
Rady, Beirath (ojca, Kazim. hr. Krasickiego, adjunkta

wydziau filozof. Piotra Grossa, Leona ksicia Sapiehy,
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kupców M. R. Miesesa i Floryana Singera, biskupa Jachi-

mowicza, wice - prezydenta gub. Filipa Kraus, Ludwika

Skrzyskiego etc.) przytomnymi byli Karol ksi Jabo-

nowski, Ostaszewski, Meliton Pieczykowski, Tytus hr.

Dzieduszycki, Ferdynand Cielecki, Kleczkowski, Kozie-

radzki, Winiarz. Po posiedzeniu owiadcza ojciec guberna-

torowi, by go nadal za czonka tej Rady nie uwaa.
Mimo tego owiadczenia, gubernator wzywa ojca cz-

sto na posiedzenia, na których ojciec jednak rzadko kiedy

si znajduje.

8-my kwiecie. Sobota. W ratuszowej sali przed-

stawiono oficerom Grwardyi, naczelnika tej Gwardyi jene-

raa Zauskiego.

10-ty kwiecie. Poniedziaek. By ojciec wy-

sany do gubernatora Stadiona dla porozumienia si wzgl-
dem rozmaitych (po wikszej czci niepraktycznych, do

wykonania niepodobnych) da Akademii, czeladników,

rozmaitych deputacyi z obwodów i t. p.

Hrabia Stadion, mówic w duchu agodzcym, wyra-

zi si przy tej sposobnoci temi sowy: »Ich zweifle nicht

an eine Wiederherstellung Polens, und wiewohl ich in

dieser Beziehung nicht in der Lag bin die Absichten der

Regierung auszusprechen, so kann ich dennoch versichern,

dass die ósterreichische Regierung mit Glalizien nur ehren-
V o 1

1, gewiss Yolkommen ehrenvoll verfahren

wird«.

11-ty kwiecie. Wtorek. Stadion zaprasza do

siebie dla naradzenia si, wzgldem dopuszczenia obszer-

niejszej reprezentacyi miast na Sejmie prowincyonalnym,

26 kwietnia 848 r. we Lwowie zgromadzi si majcym. —
Na tem posiedzeniu by ojciec i wielu innych obywateli

miasta Lwowa, wiejskich, z inteligencyi i t. p. — Ojciec

twierdzi, jako pewnem jest, e czonkowie Sejmu zgroma-

dzi si nie zechc; — hrabia Stadion postanowi rozpisa
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wybory po miastach obwodowych i wikszych na rzeczony

Sejm, które te nastpij^.

12-ty kwiecie. roda. Ojciec, bdc mimo owiad-
czenia, gubernatorowi I-go kwietnia danego, nieustannie

na Iposiedzenia do gubernatora woanym, pisze do gu-

bernatora, e dalszego udziau w tych naradach mie nie

moe, — i odtd nie bywa wezwanym.
13-ty kwiecie. Czwartek. Akademia, zgroma-

dzona na dziedzicu wszechnicy, oznacza przez aklamacy
komitet, który si ma zaj organizacy legii akademic-

kiej, Gwardyi Narodowej i t. p., skadajcy si z Dobrza-
skiego, adjunkta Piotra Grossa, ojca, Roberta Hefern.

14 kwiecie. Pitek. Ojciec, Hefern i Dobrza-
ski, uradziwszy (wieczorem 13-go kwietnia w kantorze re-

dakcyi Mód Paryskich) zoenie komitetu z ludzi, po-

wszechne zaufanie posiadajcych, który si zaj ma kie-

rownictwem opinii publicznej, wydawaniem dziennika na-

rodowego itp., zaprosili rozmaitych klas obywateli na po-

siedzenie, które si odbyo nad wieczorem w kantorze

Dziennika Mód Paryskich, w Kulczyckiego kamienicy. Na
to posiedzenie przyszli:

Boczkowski Kasper, obyw. m.

Cielecki Ferdynand, obyw. w.

Czacki Micha, obyw. w.

Darowski Mieczysaw, obyw. m.

Dobrzaski Jan, literat.

Dzieduszycki Tytus hr., obyw. w.

Fredro Aleksander hr., obyw. w.

Gross Piotr, adjunkt fil. wydz.

Hefern Robert, prawnik.

Ks. Korotkiewicz z zakonu 00. Dominikanów.

Ks. Krynicki, kanonik przy kapitule gr. ob.

Menkes, adwokat krajowy lwowski.

Moskwa Sebastyan, krawiec.

Ruebenbauer Albm, adjunkt wydz. praw.
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Ojciec mój.

Sroczyski Maryan, akademik.

Ks. Zubrzycki, Dr. teologii, prefekt seminaryum ac,

Wymienieni czonkowie zwizali si w grono, redak-

cy dziennika pod nazw »Kada Narodowa « zaj si ma^,

jce. Dnia 15 kwietnia 848 obwieszczony zosta prospekt

tego pisma, a Dobrzaski Jan obj w rzeczywistoci re-

dakcy, na któr reszta czonków rzeczonego komitetu nie

wpywaa.
Oddzielne zgromadzenia u kapitana Peszyskiego^,

w Gablenza kamienicy na 2-em pitrze, na których Pit-

kiewicz rej wodzi.

16 kwiecie. Niedziela. Przeniesienie posiedze

Rady Narodowej do sali budynku teatralnego Skarbka.

Rada Narodowa przyjmuje do grona swego coraz wicej

czonków, a pchnita przez silne wpywy zewntrzne
i czonków wasnych, odchodzi zupenie od pierwotnie wy-
tknitego celu redakcyi dziennika, stajc si ciaem obra-

dujcem nad dobrem publicznem, organem opinii i ycze
publicznoci, wydziaem bezpieczestwa.

Codzienne, publiczne posiedzenia pod prezydency
czonków, wedug alfabetu kolejno nastpujcych.

Silne nalegania wzgldem wezwania wacicieli dóbr,

by paszczyzn darowali, goszc ten czyn poddanym w ca-

ym kraju, ile monoci jednoczenie. Rada narodowa wzbra-

nia si wyda podobn odezw. Pojedynczy waciciele

dóbr darowuj powinnoci poddacze; nieufno poddanych,

przeciwne darowaniu powinnoci poddaczych Rzdu za-

biegi, nareszcie wyrany zakaz.

Rada Narodowa rozprawia; posunite do krwawych
zaj nieporozumienie midzy starozakonnymi (staro- i no-

wowiercami).

Przyjcie wielu nowych czonków, jako to: Czerkaw-

skiego, Dzierzkowskiego, Gromadziskiego Marc, krawca,

Hubickiego Karola, Kabatha Józefa, Kulczyckiego Tom.,
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ksicia Lubomirskiego Adama, Malisza Kar., Nowakow-
skiego Jana, Skowskiego Aleks., Smarzewskiego Sew., Si-

dorowicza Adama, Siemiskiego Aleks., ks. Ufryjewicza,

Wasilewskiego Tad., Wiekowskiego Cyryla, Wysobockiego
Hier., ebrowskiego Tadeusza, Duniewicza Edw., Bielow-

skiego Aug., Rylskiego Eust., Podlewskiego Mikoaja —
i innych. Celarski Sew., jako sekretarz Rady Narodowej.

Wystpuj z Rady Fredro Aleks, i Dzieduszycki Tytus.

19 kwiecie. roda. Uroczysto z powodu uro-

dzin cesarza Ferdynanda.

Wystpienie zaogi i Grwardyi Narodowej; ojciec do-

wodzi 3-ci kompani, po objciu przez kapitana Fredr
komendy batalionu.

Naboestwo w katedralnym kociele.

Niedorzeczne, tajemne sekretarza Celarskiego przy-

gotowania do przyjcia i umieszczenia w katedrze Rady
Narodowej, i jeszcze niedorzeczniejsze tego znalezienie

si podczas naboestwa, na gos klczc przed otarzem
woajcego: »Boe, daj saw i dugie ycie cesarzowi Fer-

dynandowi, królowi Polski, Litwy i Rusi«.

Gwardya Narodowa po naboestwie defiluje przed

gubernatorem.

Nieustanne trudnoci z powodu namitnego domaga-

nia si czeladzi, wcielenia do Gwardyi Narodowej, i for-

mowania Gwardyi na prowincyi, którym to daniom gu-

bernator uporczywie si sprzeciwia.

20 kwiecie. Czwartek. Rada krakowska za-

wiadamia, e obywatele zachodnich obwodów postanowili

dnia 23 kwietnia, na w. Wojciecha (i wielkanocn nie-

dziel), gosi wieniakom, e powinnoci poddacze zno-

szc, nadal wymaga nie bd,— wzywajc do podobnego

postpowania we wschodniej czci Galicyi.

22 kwiecie. Sobota. Podczas gdy nad tym
wnioskiem na Radzie Narodowej debata si toczy, rozcho-

dzi si wiadomo, e Rzd patentem z 17 kwietnia 848
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powinnoci poddacze znosi, za wynadgrodzeniem póniej

oznaczy si majcem; — burzliwe z powodu tej wiado-

moci posiedzenie.

Ci, którzy celem uprzedzenia Ezdu w goszeniu rze-

czonego patentu wyjedaj, nadybuj komisarzy obwodo-

wych, goszcych ten patent w sam niedziel wielkanocn

t. j. 23 kwietnia

Przybycie w cigu kwietnia winiów stanu z Berna^

KufSteina, Munkacza, tudzie wracajcych z Francyi emi-

grantów polskich, midzy którymi Wiktor Heltman.

25 kwiecie. Wtorek. Zgromadzenie sejmowych

(sic) i deputowanych miast w sali biblioteki zakadu Osso-

liskich, celem zastanowienia si nad pytaniem, czyli si
nastpujcego dnia jako Sejm zgromadzi maj; — wik-
szo za niezgromadzeniem si.

Posiedzenia Rady Narodowej, coraz namitniejsze

i burzliwsze; — danie oskarenia gubernatora Stadiona

i ministra Pillersdorfa o postpowanie niekonstytucyjne; —
Dobrzaski wybiera si tym celem do Wiednia itp.

Uchwaa wyprawienia dnia nastpujcego 26 kwiet-

nia naboestwa aobnego, na pami Teofila Winiow-
skiego i Józefa Kapuciskiego, na miejscu tracenia tyche,

26 kwiecie. roda. Czonkowie Rady Narodo-

wej, udajc si rano o 6 godzinie na miejsce swych po-

siedze, zastaj sal na rozkaz gubernatora zamknit,
papiery i kas (bardzo szczup, albowiem ledwie kilka-

dziesit zr. trzymajc) zabrane, budynek teatralny i przy-

stp do tego wojskiem obsadzony, — przygotowania do

aobnego naboestwa na miejscu tracenia Winiowskiego

przez policy i wojsko usunite, — tudzie obwieszczenie,

zakazujce rzeczone naboestwo aobne, rozwizujce
Rad Narodow itp.

Wojsko pod broni, — Gwardya staje pod bro; —
ulewa przyczyniajca si zapewnie do ochodzenia umy-
sów wypadkami tego dnia nadzwyczajnie rozdranionych,

—
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i zapobiegajca moe starciu si wojska z Gwardy. —
Kada Narodowa zbiera si u Hipolita Witowskiego na Wao-
wej ulicy,— na wezwanie której ks. Wierzcilejski, biskup

przemyski, na posiedzenie przychodzi i jako czonek Rady
wstpuje; obywatele na Sejm zwoani zbieraj si w Ho-

telu Europejskim, protestuj przeciw zebraniu si Sejmu

wedle dawnej formy, wybieraj midzy sob reprezentan-

tów po jednemu z kadego obwodu i zastpc, którzy

z owiadczeniem, e do Rady Narodowej przystpuj, na

posiedzenie przybywaj.

Rada Narodowa, tem biskupa przemyskiego i obywateli

sejmowych postpowaniem, moralnie wsparta, uchodzi roz-

pdzeniu moc siy zbrojnej, przez gubernatora zagroo-

nemu. — Konferencye z gubernatorem do adnego rezul-

tatu nie prowadzce, gdy Rada Narodowa, zasadzajc si na

prawie wolnego stowarzyszenia, w^ezwaniu gubernatora roz-

wizania si, zadosyó czyni si wzbraniaa.

Po miastach obwodowych zbierali si obywatele we
filialne Rady Narodowe, które reprezentantów swych do

Rady Narodowej Centralnej we Lwowie wysyay, — to
samo czynili mieszczanie wikszych miast,— lekarze lwow-

scy. Zakad Ossoliskich i t. p., — przez co liczba czon-

ków Rady Nar. Centr. znacznie wzrastaa; — takim sposo-

bem zostali czonkami Rady Nar. Centr.:

Abancourt Ksawery.

Batowski Aleks. (Skrzyski Wad. zastpca).
Borowski Teodor, baron.

Chojecki Jan (Jabonowski Ludwik hr.).

Cywiski Franc. (Rylski Eustachy).

Czacki Micha hr.

X. Czajkowski Stanis., kanonik przemyski.

Duniewicz Edward (Leszczyski Franciszek).

Dzieduszycki Aleks., hrabia.

Dzieduszycki Tytus hr. powtórnie (Matkowski Józef).
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Dzieduszycki Wodzimierz hr.

Dzieduszycki Kazimierz hr.

Fredro Aleks. hr. powtórnie (Lewicki Wincenty).

X. Galdecki Juliusz, kanonik kap. Iwowsk.

Gnoiski Micha, adwokat, za miasto Lwów.
Golejewski Antoni hr. (Puzyna Józef).

Gorazdowski Feliks, za miasto Sanok.

Horn Karol (Lubomirski Jerzy ks. z Rozwad.).

Jaboski Marcin.

Janko Henryk.

Janocha Antoni adw., za miasto Stanisawów.

Jaruntowski Jan (Cybulski Adam).

Kikiewicz, za miasto Drohobycz.

Kodziski Adam.
Konopka Jan bar. (urakowski Józef).

Kosterkiewicz Joachim, za miasto Scz.
Krasicki Kazim. hr. (Skaryski Fortunat).

X. Król Micha, kanonik tarnowski.

Krzeczunowicz Kornel (Kraiski Maurycy).

Laskowski Felicyan (Skrzyski Ludwik).

Lityski, za miasto Stryj.

Lubomirski Adam ksi.
Maciejowski Szczsny
Sawikowski Antoni

Wereszczyski Micha

lekarze, wybrani przez

zgromadzenie lekarzy

lwowskich.

Malczewski Henryk (Krzeczunowicz Waleryan).

X. Monasterski Antoni, kan. kap. lwów., kons. gub.

Miinz Mayer i Kohn Rabin (starozakonni).

Mkorowicz Ignacy.

Palch.

Piasecki Józef (Dzwonkowski Leon).

Pieczykowski Meliton.

Pietruski Izydor.

Podlewski Mikoaj.

Pragowski Aleks., dr. praw.



Zapiski z lat 1841—1848. 273

Eydel Pawe, kupiec lwowski.

Rogaliski Wincenty z Rady Obw. tarn.

Rogalski Adam.

Rogojski Leonard (Krobicki Konstanty).

Rozwadowski Jan, za miasto Jarosaw.

Rudzki Konstanty z Rady Obw. tarn.

Rutowski Klemens, adw. tarn.

Rylski Eustachy.

Rylski Leon z Rady Obw. rzeszów.

Schmidt Edward, agent.

Seredyski, za miasto Rzeszów.

Skarszewski uk Marcelli z Rady Obw. sdeckiej.

SkoKmowski Julian z Rady Obw. ókiewskiej.

Skrzyski Ignacy (Trzecieski Franc).

Smagowski Wincenty.

Starzewski Tadeusz adw., za miasto Lwów.

Szajnocha Karol, literat.

Szeliski Amilkar z Rady Obw. tarnopol.

Szeliski Kazimierz.

Szemelowski Teodor adw., za miasto Sambor.

Szlachtowski Jan, kustosz Zak. Ossol.

Szumanczowski Józef (Antoniewicz Wincenty).

Waguza Stanisaw z Rady Obw. tarn.

Wasilewski Piotr.

X. Wierzchlejski, Biskup przemyski.

X. Wojtarowicz, Biskup tarnowski.

Ziembicki Grzegorz, lekarz, za Przemyl.

Byo jeszcze wicej czonków.

27-my kwiecie. Czwartek. Posiedzenie Rady

Narodowej w pomieszkaniu Gbarzewskiego Domin., Dra

Pr. na Ormiaskiej ulicy wyszej.

30-ty kwie. Niedziela. Przeniesiono posiedzenia

Rady Narodowej do refektarza w klasztorze 00. Domini-

kanów.

DZIENNIK FR. SMOLKI 18
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1-szy maj. Poniedziaek. Uroczyste przyjcie

emigrantów polskich na posiedzeniu Rady Narodowej, któ-

rej imieniem mówi Tadeusz Wasilewski, póniej take
Aleksander lir. Dzieduszycki; — imieniem emigracyi za
Wiktor Heltman^

^ Ostatnia zapiska zajmuje 3 wiersze u samej góry przed-

ostatniej stronicy 6-go arkusza autografu; reszta stronicy pusta, to
samo nastpna, ostatnia stronica arkusza, opatrzona, jak i wszyst-

kie poprzednie, pionowemi liniami po lewej stronie, na wpisywanie

dat. Dziennik mia by zatem widocznie kontynuowany, ale prze-

szkodzi temu wyjazd do Pragi na kongres sowiaski a raczej za-

pewne ju i same przygotowania do wyjazdu. Co do w s p ó c z e s-

nyci niezawodnie zapisek z r. 1848 (str. 263 nn.), por. niedawno

wydane Pamitniki Floryana Ziemiakowskiego (Kraków 1904) Cz. II,

Rok 1848, str. 5—15 oraz Widmann 1. c. str. 139—161, dokumenta

tyczce si organizacyi Rady Narodowej (z papierów Smolki w po-

siadaniu wydawcy) tame str. 827—831; take Helfert, Gesciicite

der osterr. Revolution (Freiburg 1908) I. 495—497, II. 11 n. Uwagi
godne zwaszcza zapiski z 14-go i 16-go kwietnia: cenny (w swej

osciej przedmiotowoci) prz3'^czynek do genezy »Rad3'' Narodowej «y

wyjaniajcy szybkie wykroczenie tego »grona« po za wyznaczony

mu przez waciwyci twórców zakres, czem tumaczy si ostrone,

raczej wyczekujce, nie uchylajce si od usug, ale niezbyt czynne

stanowisko, jakie Smolka zaj wobec lwowskiej Rady Narodowej;

por. wyej str. 13, 159—160. Nieobojtne wskazówki do oceny ewo-

lucyi, jak Rada Narodowa przebya w cigu kwietnia 1848, za-

wiera zapiska z 26 kwietnia; znamienne pod tym wzgldem, wy-

ranie w spisie czonków (str. 271, 272) zaznaczone, powtórne
przystpienie do R. N. Tytusa hr. Dzieduszyckiego i Aleksandra

hr. Fredry, którzy poprzednio wystpili byli z jej skadu (str. 269).
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III.

PETYCYA Z 18 MARCA 1848«.^

Najjaniejszy Panie

!

Od dwu lat w Królestwie Galicyi nie zwoano Sejmu.

Pozbawieni jedynego organu, przez któryby kraj swoje za-

alenia i yczenia przed Tron Najjaniejszego Pana zanie
móg, s niej podpisani waciciele dóbr i mieszkacy
miasta Lwowa spowodowani, a dzisiejszymi stosunkami

znagleni, w interesie pomylnoci krajowej, w interesie

utrzymania porzdku i prawnego rozwijania si postpu,

odpowiedniego czasom dzisiejszym, uda si do Ciebie, Naj-

janiejszy Panie, z ufnoci, o usunicie przyczyn niedoli

kraju, a wysuchanie susznych a dzisiejszym czasom od-

powiednich ycze.
Zawsze z ufnoci oczekiwalimy mdrych rozporz-

dze Najjaniejszego Pana, tymczasem zdarzenia ostatnich

czasów gron nawa na nas spady, a jeeli gdzie po-

trzeba mocniejszego, o ile mona, rozwinicia siy narodo-

wej, to bez wtpienia w Galicyi, gdzie nieszczsne zdarze-

nia z roku 1846 sprowadziy tak wielki rozdzia midzy
obywatelami (w niemieckim tekcie Grundherrn) a podda-

nymi, e grozi zupenem rozprzeniem wszelkich spo-

ecznych wzów.
Polityczne procesa, niesuszne i nienaturalne zapory,

stawiane rozwiniciu i uywaniu jzyka narodowego, na-

rodowym obyczajom i swobodnemu objawieniu myli —

1 Przedruk z Widmana I. c. str. 139—142; tekst niemiecki

tame Ftr. 806—809. Petycya ta uoona zostaa przez Smók, Zie-

miakowskiego i Heferna w pomieszkaniu Smóki we Lwowie, 18-go

marca 1848 wieczorem; w cigu nastpnego dnia zebrano na niej

okoo 12.000 podpisów i dorczono.j gubernatorowi Stadionowi, ob.

wyej str. 263.
18*
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na niczem nieugruntowane i niczem nie dajce si unie-

winni przeladowania, na które krajowcy naraeni s ze

strony urzdników, nienawici ku nim przejtych; wszystko

to wywoao wzburzenie umysów, którego jak najprdsze

usunicie stao si nieodzown potrzeb. — Dla niedosta-

tecznej w Sejmie reprezentacyi mieszkaców kraju, nie

mona pozna prawdziwych potrzeb krajowych.

Istniejca procedura sdowa, jest jedn z gównych
przyczyn upadku kredytu i nie daje rkojmi adnej, e
bezstronnie wymierzan jest spraAviedliwo. — Zbytnie

opiekowanie si miejskiemi gminami, a ograniczanie mie-

szczan we wszystkich sprawach, dotyczcych miast, stay

si gówn zawad podniesienia si miast. — Zupene za-

niedbanie szkó dla ludu i wypywajca std ciemnota

ludu, — nieszczsne zdarzenia z roku 1846 moliwemi
zrobiy.

Stany galicyjskie od lat wielu ju prosz, jednakowo

bez skutku, o regulowanie stosunków poddaczych, a na-

wet o zniesienie wszelkich poddaczych powinnoci; .po

zupenem, gwatownem w lutym 1846 roku rozerwaniu pa-

tryarchalnego wza, który dotd czy waciciela dóbr

i poddanych, okazuje si zupene zniesienie wszelkich pod-

daczych powinnoci i poddaczego stosunku, jakote ure-

gulowanie posiadoci, koniecznoci niezbdn.
Równo obywatelska i polityczna wszystkich miesz-

kaców kraju, jakichkolwiek wyzna, przed prawem i we
wszystkich obywatelskich stosunkach, jest susznem wy-

maganiem czasu, a silnem yczeniem tych, którzy w tym
wzgldzie ofiary czyni.

Z radoci powitalimy wspaniaomylne postanowie-

nie, w którem. Najjaniejszy Panie, powierzye obywate-

lom miasta Wiednia utrzymanie porzdku i pokoju, i usta-

nowie komisy do naradzenia si nad odpowiedniemi dzi-

siejszym czasom reformami.

To napenia nas nadziej, e raczysz, Najjaniejszy
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Panie, w^ysucha objawione tu yczenia, które w nastpu-

jcych wyraamy punktach:

1. Gwarantowanie polskiej narodowoci — a wic
zniesienie Avszelkich jej swobodnemu rozwijaniu stawianych

przeszkód, zaprowadzenie polskiego jzyka w szkoach,

w sdach i w urzdach politycznych.

2. Oddzielna administracya prowincyonalna.

3. Powszechna polityczna amnestya.

4. Rewizya konstytucyi stanowej i reprezentacya

wszystkich klas mieszkaców na Sejmie, który jak naj-

rychlej zwoanym by ma.

5. Zniesienie cenzury i zaprowadzenie ustaw pra-

sowych.

6. Powszechne, jak naj spieszniejsze uzbrojenie miast

w celu utrzymania spokoju i porzdku, bezpieczestwa

osób i wasnoci.

7. Udzielenie ustawy municypalnej, opierajcej si na

jak najobszerniejszej podstawie.

8. Powszechne zaprowadzenie szkó dla ludu.

9. Publiczne i ustne sdownictwo z sdami przysi-

gych.

10. Zupene zniesienie paszczyzny i poddaczych

powinnoci, z czego to galicyjscy waciciele dóbr swohn

dotychczasowym poddanym dar uczyni chc — równie

zupene zniesienie poddaczego stosunku i suebnictw obo-

pólnych, istniejcych dotd midzy wacicielem a podda-

nymi i jednoczesne uregulowanie posiadoci.

11. Cakowita równo obywatelska i polityczna wobec

prawa — mieszkaców wszystkich klas i wyzna.

12. Obsadzenie urzdów krajowcami, tu urodzonymi

w Galicyi, a wykluczenie niekrajowców.

13. Wojsko krajowe ma w kraju sta, narodow mie
instytucy i oficerów krajowców.

Niej podpisani, wyraajc te gorce yczenia kraju,

oczekuj po mdroci Waszej C. K. Moci jak najspiesz-
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niejszego spenienia tyche, widzc w tern jedyny rodek
zapobieenia niebezpieczestwom, któremi zagroony jest

spokój, porzdek, ycie i wasno, a utrwalenie moralnej

i materyalnej pomylnoci kraju.

IV.

Z LISTÓW FRANCISZKA SMOLKI DO ONY
Z CZERWCA 1848/

Wiede, 11 czerwca 1848.

... Z wielkim alem opucilimy Prag, gdzie poy-
tecznie i ciekawie si bawio — aby zadosy uczyni obo-

wizkowi, woonemu na nas przez Rad Narodow*. .

^ Oryginay listów Smolki do ony, pisanych po wyjedzie
ze Lwowa na kongres sowiaski w Pradze a przed 11-tym lipca

1848 (ob. Nr. 1, str. 1—6) nie day si odszuka w pozostaych po
nim papierach. Tylko trzy listy z 11, 14 i 20 czerwca (pisane z Wie-
dnia, po przybyciu z Pragi) mona odtworzy z licznych wyjtków,
które Widman przytoczy dosownie w monografii p. t. »Franciszek

Smolka, jego ycie i zawód pubiczny« (Lwów, 1886) str. 169—189.

Nie mogc rczy za zupen dokadno rekonstrukcyi, mianowicie

co do kolei rozmaitych, w ksice Widmana porozrzucanych [(za-

wsze jednak dat listu opatrzonych) ustpów, zaniechalimy pomie-

szczenia tych trzech listów na czele niniejszego wydawnictwa (t. j.

przed listem z 11-go lipca), ale podajemy je tutaj w Dodatkach.
* Smolka uda si na zjazd sowiaski w Pradze z polecenia

lwowskiej Rady Narodowej (ob. wyej str. 268), zajmowa tam je-

dnak raczej obserwacyjne stanowisko, nie biorc czynnego udziau
w obradach zjazdu. Na tydzie przed (projektowanem na poow
czerwca) zakoczeniem zjazdu, wyjecha z Pragi do Wiednia równie
z polecenia Rady Narodowej, aby tam czuwa nad interesami kraju,

w nowej sytuacyi, spowodowanej wiedeskimi wypadkami 15 i 26

maja, zwoaniem Sejmu (konstytuanty) i ogoszon 5 czerwca sejmow
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. . . Opuszczajc Prag dnia 8-go b. m., zostawilimy
stan rzeczy na tym stopniu, e Sejm sowiaski dnia 15-go

mia by skoczony. O spodziewa si majcyci rezulta-

taci w swoim czasie najdokadniejsze polemy sprowozda-

nie ^, lecz dla uniknienia niedokadnoci lub nieporozu-

mienia nic donie nie moemy...
. . . Ogólne kwestye polityczne zdaj si by w za-

wieszeniu, a wszystko zapatruje si na rezultaty Zboru

sowiaskiego w Pradze, na powrót Cesarza, tudzie na
wkrótce zebra si majcy Reichstag. Publiczno tutejsza

z nieufnoci zapatruje si na zbór sowiaski w Pradze,

a chci doprowadzenia do jakiego pojednania s widoczne.

W tym celu wyprawiane bywaj deputacye tutejszych

akademików do Pragi a praskich do Wiednia, którym e
Rzd sprzyja, std wnosi mona, e te deputacye bez-

patnie si przejedaj ...

. . . Jednanie si z Czechami zaczyna ju podpada
trudnociom, a to z powodu Zboru praskiego, któremu Rzd
dno separatystyczn przypisuje. Rzd wzgldem Zboru

Sowiaskiego, na pozór przynajmniej, zupenie biernie si
zachowuje; nie moe jednak by, jak e Rzd z najwik-

sz pilnoci na postpowanie Zboru Sowiaskiego uwaa
i, jakiegokolwiek rodzaju rezultaty bd, ku dobru swemu
wyzyska je bdzie si stara. Sejm sowiaski jest teraz

ordynacy wyborcz. Kogo Smolka mia na myli, uywajc tu

liczby mnogiej (»opucilimy Prag* itd.), nie udao nam si wy-
ledzi. O Borkowskim (równie deleg. R. N.) ob. niej str. 280.

^ Sprawozdanie to mia uoy Lesaw ukaszewicz (ur. 1811,

um. 1855), wizie stanu 1841—1845, literat, autor rozpowszechnio-

nego wówczas »Rysu dziejów pimiennictwa polskiego* (Kraków,

1836). O nim pisze Smolka w tym samym licie (Widmann 1. c. 165):

»Podug naszego zdania posiada on trafny sposób widzenia rzeczy

sowiaskich, tak dalece, e tylko jego zdaniu czy waciwie spra-

wozdaniu bym zawierzy. I (Jerzy) Lubomirski z wielkim taktem

w Pradze postpuje, lecz co si tyczy zdolnoci i jasnego pojcia

rzeczy, to Lesaw ukaszewicz niezawodnie pierwszy*.
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waciwie niczem, lecz to zetknicie si moe by zaro-

dem^wielkich rzeczy i moe si sta ratunkiem pastwa
austryackiego, jeeli naleycie z tego korzysta zechce.

... Po skoczonym Zborze Sowiaskim ^ dopiero b-
dziemy w stanie dokadnie poj nasze stanowisko i wy-
tkn sobie przynajmniej co do gównych zasad sposób

postpowania naszego tutaj. Niechby nam ze Lwowa po-

dali swe myli w tym wzgldzie — informujc nas jak-

najdokadniej o tem, co si w kraju dzieje, stosujc si do

wiadomoci, jakie z Pragi odbior . .

.

. . . Dotychczas Borkowski * nie przyjecha, — a my
nie wiedzc, czy przyjedzie, staramy si, nie czekajc na
jego porednictwo, wej w stosunki, któreby na poparcie

naszej sprawy suy mogy . .

.

. . . Zdaje si, e si nie myl, uwaajc takie uspo-

sobienie umysów (przynajmniej midzy Sowianami), d-
cych do tego, by Reichstag wyrzek, by kada prowin-

cya przez sejm prowincyonalny uoya sobie konstytucy

i aby potem wysannicy sejmów prowincyonalnych zoyli
w Wiedniu Reichstag^ który zasady i sposób utrzymania

zwizku wszystkich prowincyi pod berem Austryi ura-

dzi ma . .

.

. . . Zawsze ten pierwszy, zebra si majcy Reichs-

tag (jeeli si zbierze) bdzie nadzwyczaj wany, a dla-

tego bardzo na tem zaley, ebymy mieli posów, którzy,

stosujc si do wypadków i okolicznoci, teraz prawie co-

» Pisane 11 czerwca, w przypuszczeniu, e »Zbór Sowia-
ski« za 4 dni zakoczy spokojnie toczce si obrady — 11 czerwca,

a wic wanie w przeddzie krwawych rozruchów ulicznych w Pra-

dze (12—16 czerwca) i bombardowania miasta przez Windischgratza;

ob. niej str. 283.

* Ob. str. 41, przyp. 2.
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dziennej zmianie podpadajcych, w kadym wypadku in-

teres kraju godnieby zastpi potrafili . .

.

. . . Czynno tutejszego komitetu * jest teraz prawie

tylko lokalna, ograniczajca si na utrzymaniu porzdku
w miecie i na rozbieraniu kwestyi robotników *, która po-

dug mego zdania moe si sta zgubn dla popularnoci

tego Komitetu, gdy trudno, aby on jej skutecznie zara-

dzi potrafi, — a zatem niech robotników z czasem

przeciwko sobie cignie; dlatego nie wdawajmy si, o ile

mona, u nas w te rzeczy, któreby nas niezawodnie w nad-

zwyczajne trudnoci zawikay.

... O Stadionie * sycha byo, e natychmiast do Ins-

bruka pojecha, dowiedzielimy si jednak, e tu przez

kilka dni, naradzajc si z ministrami, pokryjomu bawi
i dopiero wczoraj pojecha; mia si owiadczy za zatrzy-

maniem teraniejszego ministeryum . .

.

. . . Stadion wzgldem Galicyi takie mia objawi zda-

nie (nie rcz za prawd), e w Galicyi pórodkami rz-

dzi nie mona, lecz trzeba albo zaprowadzi rzd tero-

rystyczny, na co 100.000 wojska trzeba, albo zaprowadzi

reorganizowany narodowy, w sposób wgierskiego do mo-

narchii austryackiej stosunku; — mia radzi do przyjcia

1 Po wiedeskich wypadkach 15 i 25/26 maja utworzy si

t. z. y>Ausschuss der Bilrger, Natlonalgarde und Studenen^ (Komi-

tet obywatelski, Gwardyi Narodowej i studentów), nazywany po-

wszechnie »Sicherheits-Atisschuss« (Komitet bezpieczestwa), z pre-

tensy do sprawowania wadzy wykonawczej w stolicy; ob. Helfert,

Geschichte der osterreichischen Revolution, II. 254 nn.»2 o stanowisku t. z. »Komitetu bezpieczestwa* wiedesl^iego

wobec proletaryatu robotniczego por. Smets, Das Jahr 1848, II.

356 nn.

^ Ob. str. 58, przyp. 1; por. Helfert, Geschichte der osterr.

Revolution II. 343—350.
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drugiego systemu, — co za w sprzecznoci zostaje z od-

daniem rzdów w rce Hammersteina ^

. . . Jak tam wybory postpuj? Kogo obieraj? Jeeli

nasza bytno tutaj moe by potrzebn — to póniej

najbardziej podczas Reichstagu^ — a to trudno tak dugo
tu bawi, chybaby nas na posów wybrano, — nie tuszymy
sobie jednak, by nas tem zaszczycono, zwaszcza podczas

naszej niebytnoci . .

.

. . . al mi, e si nigdzie na kandydata do wyboru
nie podaem, albowiem widz, e bybym tu w stanie sku-

tecznie dla dobra kraju dziaa*; trzeba dobrze umie po

niemiecku — jest to jedn z gównych rzeczy. Teraz mu-
sz by wybory skoczone — dlatego zapónoby byo na

kandydata si poda. — Jednak trafia si, e kto wyboru
nie przyjmuje, lub w kilku miejscach wybranym zosta-

nie, — przez co si otwieraj miejsca, — natenczas kan-

dydowabym, gdybym, rozumie si, mia widoki by wj-

branym. Ja zawsze uwaam przyjcie takiego poselstwa

za ofiar . . . Jeden tylko wzgld przewaa — ch przy-

czynienia si do dobra kraju i pooenie zasug, któreby

z czasem mogy by uwzgldnione . .

.

Wiede, 14 czerwca 1848.

. . . Pisalimy wczoraj do Rady Narodowej o wypad-

kach praskich*. — Wczoraj nie chcielimy temu zupenie

1 Wilhelm baron Hammerstein-Euord, feldmarszaek-

porucznik, gówno-dowodzcy w Galicyi; por.Helfert, 1. c. II. 291,431.

* Por. niej str. 285. Wybór na posa z okrgu lubaczow-

skiego, dokonany w 15 dni po dacie tego listu, tj. 26 czerwca," by
dla Smolki niespodziank. Ob. Widmann, 1. c. str. 190.

• Ob. wyej str. 280, przyp. 1 ;
por. Smets, Das Jahr 1848, II.

365-378.
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wiary da — póniej jednak nadeszy wiadomoci telegra-

ficzne, które te wypadki stwierdzaj; dokadnych jednak

szczegóów jeszcze nie znamy. To jest pewne, e 12-go

okoo wieczora wszcza si bójka z wojskiem, wywoana,
jak syciaó, przez nastpujcy wypadek. Wyprawiono
w celu pojednania narodowoci czeskiej i niemieckiej y>ein

YerhruderungsfesU^ po którem z muzyk i wielkimi haa-
sami do miasta wracali. — Komenderujcy, ksi Win-
dischgratz ^, wysa oddzia wojska, który tym haasom
i gonym demonstracyom zapobiedz mia; wszcza si

bójka z wojskiem, robiono barykady, a wojsko tylko

z wielk strat, osobliwie oficerów (sycha, e przeszo

czterdziestu oficerów zgino), na tak zwan y>Kleinseite«

,

gdzie si najwiksza cz koszar i dykasteryów znaj-

duje — cofn si potrafio. — Thun * przyaresztowany

przez lud. — Telegraficzna komunikacya zdaje si by
przerwan, moe jednak dzisiejszym pocigiem blisze

wiadomoci nadejd, których, jeeli bdzie mona, jeszcze

w tym licie udziel . .

.

. . . Wanie sysz, e wypadki praskie wszczy si

z powodu, e Windischgratz chcia rozwiza Rzd pro-

wizoryczny * — czemu si lud sprzeciwia. Jeeli istotnie

tak byo, to niezawodnie ukartowana przeciw Niemcom
sztuczka bya, — ja przynajmniej z nieufnoci na ten

Rzd prowizoryczny patrzyem, który przez Rzd wywo-

* Ob. wyej str. 78, przyp. 1.

* Leon hr. Thun, ur. 1811, um. 1888, gony póniej m
stanu, wówczas prezydent gubernialny w Pradze (na tern stanowi-

sku stara si gorliwie agodzi przeciwiestwa i zapobiedz krwa-

wym wypadkom czerwcowym w Pradze); od lipca 1849— 1860 mini-

ster owiaty i wyzna, reformator austryackiego szkolnictwa, od

pocztku ery konstytucyjnej w Austryi wybitny przywódca histo-

rycznej szlachty w sejmie praskim i w Radzie pastwa.
* O tym »Rzdzie prowizorycznym* w Pradze ob. Helfert,

Gesch. der osterr. Revolution II. 269—281.
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any by na to, aby Niemców przestraszy, e si Czechy

odrywaj . .

.

. . . Wiede przeciwko Czechom si owiadcza; przy-

pisuj Czechom dnoci separatystyczne i narodowo
niemieck przytumiajce. Wczoraj zerwa jaki Czech

(pewnie zapacony lub pijany) Niemcowi kokard nie-

mieck; na to kaza tutejszy Komitet wszystkim tu ba-

wicym studentom czeskim (do towarzystwa ultraczeskiego

»Svornost« nalecym i po staroczesku teatralnie si ubie-

rajcym) natychmiast z Wiednia wyjecha. — Do tego

postanowienia przyczyniy si niezawodnie wiadomoci
o wypadkach w Pradze, które Wiedeczycy, jako usio-

wanie oderwania si od Austryi uwaaj. — Utrzymanie

nienawici midzy Niemcami a Czechami postpuje nie-

stety coraz bardziej; partya reakcyjna, zdaje mi si, rzu-

cia si teraz gównie na to pole, gdy od dobrego
narodów^ porozumienia najwiksze tej par-

tyi grozi niebezpieczestwo...

... Z Frankfurtu miewamy doniesienia nie bardzo

zaspakajajce — zgadzajce si w tem, e od Parlamentu

niemieckiego niczego si spodziewa nie mamy, i e tylko

na wiedeskim Reichstagu skutecznie dla nas dziaa mo-

emy. Austryaccy posowie w Frankfurcie — Sommaruga^

Andryan i inni ludzie najwikszego wpywu (nie w Frank-

furcie, lecz w Austryi, a mianowicie tu w Wiedniu) — zga-

dzaj si zupenie^ na to, abymy byli z Austry w sto-

sunku takim jak Wgrzy; pewni jestemy, e i ze strony

Niemców na Reichstagu wiedeskim, wszelkie w^sparcie

znajdziemy . .

.

. . . Nie rozumiem, e nam nikt nie pisze, jak wybory

w Galicyi postpuj. Jest to nadzwyczajnie wana rzecz,
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gdy przypatrzywszy si wszystkiemu najdokadniej, tego

zdania jestemy, e Reichstag^ tu w Wiedniu zebra si
majcy, bdzie dla losów Galicyi stanowczym i e na nim
osobn administracy, prawodawstwo i ministeryum dla

Galicyi na sposób Wgrów wywalczy potrafimy.

Wiede, 20 czerwca 1848.

. . . Wpywamy na opini publiczn przez ludzi wzi-
toó majcych, redaktorów itd. — Opinia publiczna wzgl-
dem Polaków i stosunku Galicyi do pastwa austryackiego

jest teraz nierównie lepsz, ni w ostatnich czasach bya; —
wszyscy si na to zgadzaj, e Galicya osobn musi mie
administracy i by w stosunku podobnym do Wgier.
Pisaem dlatego ju dawniej do Rady Narodowej, e, po-

dug mego zdania, trzeba koniecznie przyjecha na T>Reihs-

tag^'^ i zaraz wnie danie, t. j. aby Galicya sama sobie

przez wasny sejm uoya osobn konstytucy, miaa oso-

bn administracy, ministeryum, i przez to samo organi-

zacy narodow — tylko co do ministeryów finansów

i wojny targuj si.

. . . Jestto wprawdzie tylko zdanie ludzi, opini pu-

bliczn reprezentujcych, lecz wielki wpyw majcych,

a zdaje mnie si, e w poczeniu z czeskimi, a nawet

z wielk czci tutejszych posów na Reichstagu wiele

uzyska si da; w tym wzgldzie nie bya moja bytno
w Wiedniu bezuyteczn.

. . . Wiecie zapewne ju, e Cesarz arcyksicia Jana

do otworzenia Sejmu i w ogólnoci do wszystkich czynno-

ci panujcego umocowa. Poniewa on jeszcze najlepiej

si wzgldem Galicyi owiadcza, zatem chcemy by u niego

i jeszcze przed Sejmem uzyska co mona, albo te na

wypadek, gdyby do Sejmu nie przyszo — bo ten wypa-

dek jeszcze moebnym jest — spodziewam si jednak, e
nas arcyksi Jan do Reichstagu odeszle.
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. . . Podalimy do ministeryum wzgldem odebrania

Hammersteinowi ^ rzdu cywilnego — i postaralimy si,

e tutejszy Komitet * o to do ministra poda, mamy tedy

wielk nadziej, e to nie bdzie bezskuteczne, albowiem

tutejszy Komitet ma ogromn powag u ministeryum.

. . . Napisaem artyku o wypadkach brodzkich i o woj-

skowoci galicyjskiej, — bdzie w gazetach radykalnych.

. . . Cigle si nas tu pytaj o to ^, a my jak durnie,

nie wiemy, co odpowiedzie. Bardzo jestem ciekawy, kogo

we Lwowie wybior. Gdyby Lwów wybiera cho z dzie-

siciu posów, to bybym si poda na kandydata, lecz

midzy trzema niema si co porywa, a na prowincyi nie

mam takiego miejsca, gdziebym móg jako kandydat wy-

stpi, — zreszt przy takich sposobnociach osobista byt-

no jest koniecznie potrzebn.

. . . Mech nam z Rady napisz: jak uwaaj, czy je-

szcze dugo tu bawi mamy, bo dalej nie bdzie tu o czem

siedzie . .

.

. . . Rewolucya widocznie postpuje, a nie wtpi, e
y>Reichstag« bdzie radykalnym, w Wiedniu przynajmniej

niezawodnie najradykalniejszych wybior kandydatów *.

. . . Radykalizm ogromnie si wzmaga— urnalistyka

jest tu prawdziw potg, o której u nas jeszcze wyobra-

enia nie macie, i co? osobliwie ta uliczna urnalistyka,

krajcarowa (Yorwarts, Barrikadenzeitung, Gassenzeitung,

Habt-Acht!, Studentenzeitung etc. etc.) wszystko tchnie du-

^ Ob. wyej str. 282, przyp. 1.

* Sicherheis-Ausschuss, ob. wyej str. 281, przyp. 1.

8 tj. o wybory w Galicyi, jak wida z dalszego cigu ustpu.
* Por. wyej str. 3.
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chem czysto demokratycznym. Spodziewam si, e w »Ra-
dzie* maj y>Deutsche Allgemeine<.< i y> Oesterreichische Zei-

tungy>y y>Neue ZeiU i inne tego rodzaju postpowe gazety,

—

na Wiedesk Gazet i Augsbursk (Allgemeine) psy wie-

szaj, — publicznie pal . .

.

... Z robotnikami nie may ambaras ^; partya rady-

kalna podburza robotników, — wczoraj zapali midzy nimi

kucharza Fiuelmonta ^, std wcieko przeciwko arysto-

kratom. Jest cz robotników, która niemao sprawia ko-
potu,— stawiaj cigle najniesuszniejsze dania, — wczo-
raj nawet Gwardya przeciwko nim wystpia; zakoczyo
si jednak wszystko spokojnie. Magistrat wypaca robot-

nikom tygodniowo przeszo 40.000 zr. m. k. a robota ich

nie warta i 15.000 zr.; — waciwie teraz zupenie niepo-

trzebna; do tego mnoy si proletaryat codziennie. — Bya
w tem gboka polityka Rzdu, a jeszcze gbsza gupota
»Ausschussu«, e sobie kwesty robotników na kark wo-y da; cay dzie o tem radzi i rady sobie da nie moe.

... U Schuselki^ byem; cieszy si, e mnie pozna,

gdy, jak mówi, list, który w przeszym roku do niego

pisaem, niezastawszy go w domu, nalea y>su seinen an-

genehmsten Erinnerungen<i^.

Mia publiczn mow o stosunkach Austryi — nie

bardzo si podobaa, albowiem zanadto lawowa; — my,

Polacy, moglimy by zupenie zadowoleni, — albowiem

wzgldem Galicyi powiedzia dosownie:

1 Por. wyej str. 25, 40.

' Karol Ludwik hr. F icuelmon t, ur. 1777, um. 1857, Je-

nera kawaleryi, dyplomata, 1829—1839 ambasador austryacki w Pe-

tersburgu, w marcu 1848 minister spraw zewntrznych, a po ust-
pieniu Kolowrata a do 4 maja prezydent gabinetu.

' Ob. str. 10, przyp. 2; por. Helfert, Gesch. der osterr. Revo-

lution I. 18, 50, 53, 139, II. 399, 402, 408—412, 415, 465.
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»Co do Galicyi, byo to wielkim bdem, wciga j
»do zwizku Rzeszy, bo przez to wiemy sobie rce na

»przyszo w swobodnem dziaaniu, a zarazem nadajemy
»Sowianom w Sejmie pastwowym niebezpieczn prze-

»wag. Galicy naleaoby zatem pozostawi niezawile, po-

»dobnie jak Wgry, aebymy mogli j w stosownej chwili

»darowa (hinsuschenken) i utworzy wielk, z Austry
»i Niemcami sprzymierzon lub zjednoczon Polsk* . .

.

. . . Schuselka jednak straci wiele na popularnoci;

teraz ju jest zamao radykalnym, mówi, e po 13 marca
by dobrym, ale ju nie po 15 i 26 maja; maj go w po-

dejrzeniu, e chce zosta ministrem; tak samo straci ju
na popularnoci Dr. Fischhof ^, prezydent »Ausschussu«^y

jak nawet cay Ausschuss^ który ju teraz schwarzgelb

nazywaj.

. . . Sejm frankfurcki mizernie si zachowuje, lecz

i tam partya radykalna si wzmaga, a to przez wpyw
zewntrzny ...

V.

INTERPELACYA Z 14 SIERPNIA 1848.

Smolka:

Przysano mi z Galicyi pewne rozporzdzenie urz-

dowe, które mnie zniewala wystosowa nastpujce zapy-

tanie do pana ministra spraw wewntrznych. Rozporzdze-

nie to opiewa:

1 Ob. wyej str. 5, przyp. 6, str. 33, 35—36, 51.

* Ob. wyej str. 281, przyp. 1.
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Nr. 719. Okólnik do wszystkich zwierzchnoci lokalnych.

Wedug instrukcyi Wysokiego Prezydyum Krajowego
z 11 czerwca b. r. Nr. 8159 nie wolno gwardzistom narodo-

wym nosi mundurów i broni poza obrbem miejscowoci,

gdzie s zaliczeni do Gwardyi Narodowej; równie polecono

wykonywanie obowizujcych przepisów policyjnych z tym do-

datkiem zastosowywa, e jeliby jaki gwardzista narodowy
wykazywa si certyfikatem urlopu, wydanym przez swego
komendanta, nie naley takiego certyfikatu uznawa za do-

kument legitymacyjny. Kto do tego zarzdzenia si nie za-

stosuje, naley go aresztowa i z król. urzdu obwodowego
odesa pod eskort, albote, stosownie do okolicznoci, przy-

musowym transportem odstawi do komendy Gwardyi Naro-

dowej we Lwowie.

ókiew, 19 lipca 1848.

Marinowicz, m. p.

Otó nie chc tu wnosi oskarenia przeciw starocie

obwodowemu, który wydal ten okólnik, mniemajc praw-

dopodobnie, e musi wykona zarzdzenie Prezydyum Kra-

jowego, jakkolwiek móg by zastrzec si przeciw takiemu

niekonstytucyjnemu zarzdzeniu. Z tego zarzdzenia mo-

na jednak si przekona, w jaki sposób jeszcze zawsze

rzdzi si w Galicyi, i skd to pochodzi, e lud wiejski

krzywo patrzy na instytucy Gwardyi Narodowej, skoro

to jest moliwe, iby Rzd takie polecenia wydawa wa-
dzom lokalnym, mianowicie, by chwytano gwardzistów,

którzy nie nale do mieszkaców danej miejscowoci

a pokazuj si w mundurze i z broni, i by ich jak zbro-

dniarzy pod eskort i przymusowym transportem odsta^

wiano do Lwowa. Jakkolwiek nie mog przypuszcza, eby
takie rozporzdzenie polegao na jakim reskrypcie mini-

steryalnym, niech mi bdzie wolno przecie zapyta pana

ministra spraw wewntrznych, czy jednak tak nie byo,—
jeli za nie, czy ministerstwu wiadomo o tem rozporz-

dzeniu i co ministerstwo zarzdzio lub zamierza zarz-

dzi, eby tego rodzaju wielce niekonstytucyjny akt cofn,
BZIENNIK FR. SMOLKI. 19
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a uchyli niekorzystne wraenie i niedowierzanie, jakie

wród ludu wiejskiego to rozporzdzenie musiao niezawo-

dnie obudzi?

Minister spraw wewntrznych Doblhoff:

Jeliby to rozporzdzenie zostao wydane wskutek
jakiego reskryptu ministeryalnego, wszyscy — sdz —
byliby o tern przekonani, e odwoanoby si do niego za-

równo w reskrypcie gubernialnym jak i w okólniku cyr-

kularnym. Ministeryum nie miao adnej zgoa wiadomoci
o tem rozporzdzeniu, gdy za osnowa jego nie jest by-

najmniej zgodna z zasadami, które bywaj stosowane w in-

nych austryackich krajach co do urzdzenia Gwardyi
Narodowej, nie mona postpowania tego rodzaju bezwa-

runkowo uwaa za waciwe. Dzikuj wic za t wia-

domo i zarzdz, co naley, zupenie w sensie tych za-

sad, jakie ministerstwo dotd zastosowywao w sprawach

Grwardyi Narodowej.

Smolka:

Dzikuj panu ministrowi za to uspokajajce owiad-
czenie a zarazem dzikuj za zapowiedziane rozporzdze-

nie, które Gwardyi Narodowej, tej niezomnej podporze

swobód, zapewni nalece jej si w pastwie poszano-

wanie ^.

* Yerhandlungen des ósierreichischen Reichstages I. 538.
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VI.

Z OBRAD NAD ZNIESIENIEM PODDASTWA.

1. Mowa Iwana Kapuszczaka, posa bohorodczaskiego,

na posiedzeniu sejmowem 17 sierpnia 1848. *

Wysoka Izbo! Chc mówi o indemnizacyi (za znie-

sienie powinnoci poddaczych) w Galicyi i na lsku.
Odwieczna Sprawiedliwo wymaga, eby.kady, kto cze-

go si pozbywa wbrew wasnej woli, otrzyma za to od-

szkodowanie — wymaga niemniej, eby kady, kto bez-

prawnie czego uywa, za to bezprawne uywanie by
obowizany do odszkodowania.

Który z tych wypadków stosuje si do naszych pa-

nów w Galicyi, objani nastpujce uwagi. Panom nale-

aa si od nas paszczyzna, wedug obowizujcych prze-

pisów — to niezaprzeczone. Czy oni jednak na tem po-

przestawali? Nie, i jeszcze raz nie. Jeelimy musieli

zamiast 100 dni odrabia 300 dni paszczyzny, jeeli mu-

sielimy pracowa po 3 lub 4 dni tygodniowo, a czsto

i przez cay tydzie, pan za liczy to tylko za jeden
dzie, kto, prosz Panów, ma tu by pocignity do od-

szkodowania: chop czy pan?

»Tak — mówi — ale pan postpowa z mioci
wzgldem chopa«. To prawda; któ jednak bdzie to uwa-

a za miociwe postpowanie, jeH chop przez cay ty-

dzie pracowa, a za to w niedziel i w wita doznawa

paskiej gocinnoci; mianowicie kaza pan chopu naoy
kajdany i rzuci go do stajni midzy bydo, aby w przy-

1 Verhandlungen des óserr. Reichstages I. 585—586. Prze-

kad z niemieckiego. Por. wyej str. 16.

19*
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szlym tygodniu pilniej odrabia paszczyzn; i za to maj
panowie otrzyma odszkodowanie?

Wreszcie mówi: »Szlachcic jest peen ludzkoci«.

I to prawda, bo chost podnieca ciopa do paszczynia-

nej roboty. A poskary si który, e ma sabe bydo ro-

bocze i nie moe stawi si na paszczyzn, to có w od-

powiedzi usyszy? ^Zaprzgnij si sam z on« — albo:

»Policya! Bierz go, ja pan, ja mam pienidze, ja ju za

to odpowiem*.

Mówi take: »Dominia ochraniay chopów, ich prawa

i mienie«. To te prawda! Ale dominia zabieray jednemu

kawa roli, drugiemu kawa pastwiska. Za te przywileje

maj moe te otrzyma odszkodowanie? Nakoniec mó-

wi: »Panowie darowali chopom paszczyzn «. Czy wic
za podarunek bierze si odszkodowanie? Ja zreszt nie

widz tego podarunku, kiedy go dano? moe w r. 1846? *

albo 8-go lub 9-go marca? Me! Dopiero 17 kwietnia, gdy

synowie niemieckiego narodu za nasze prawa ycie ofia-

rowali! Im winnimy wdziczno i dobrotliwemu Ce-

sarzowi, który wysucha susznych prób swego ludu.

(Oklaski).

Prosz Wysokiego Zgromadzenia: za co mamy dawa
odszkodowanie? Podarunek przyszed za póno; s na to

setki dowodów, e z nami obchodzono si w Galicyi i na

lsku nie jak z ludmi, nie jak z poddanymi, nie jak

z chopami, ale jak z maszynami paszczynianemi, jak

z najnisz klas ludnoci; musielimy sta w oddaleniu

300 kroków od paskiego paacu z goemi gowami, a je-

li biedny chop czego od pana potrzebowa, to musia
si ydowi opaci, bo yd mia prawo mówi z panem
a biedny chop nie. (Oklaski).

Chcia biedny chop wej na schody, to kazano mu

» W stenogramie: 1836; powiedziano zapewne czy te Kapu-
szczak mia powiedzie: 1846.
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zosta na podwórzu, bo zawala paac, bo chop mierdzi,

pan nie moe tego smrodu znosi w pokojach. Za kade
takie poniewieranie mielibymy teraz paci indemniza-

cy? Ja myl, e nie. Rózgi i knuty, któremi siekano na-

sze spracowane ciaa — niech to im pozostanie na was-
no i niech im suy za odszkodowanie. (Nieustajce
oklaski).

2. Mowa Franciszka Smolki na posiedzeniu sejmowem
18 sierpnia 1848. ^

Panowie! Cho byem zapisany na licie mówców
w sprawie wniosku posa Kudlicha, postanowiem by ju
zrzec si gosu dla szybszego zakoczenia rozpraw nad t
kwesty, gdy wczoraj 'pady z ust posa bohorodczaskiego

cikie obwinienia, skierowane przeciw galicyjskim oby-

watelom ziemskim^ — a niemao ich w waszera gronie

zasiada. Obwinienia te miay suy za jedyny argument

przeciw indemnizacyi — a wypowiedziano je w taki spo-

sób, e nie mog ich bez odpowiedzi zostawi.

^ YerJiandlungen der ósterr. Reichstages I, 625—628. Prze-

kad z niemieckiego. Por. wyej str. 16, 28.

' W oryginalnym niemieckim tekcie wyraz ten brzmi Guts-

herren, co najstosowniej odda przez utarte polskie wyraenie
»oby watel ziemski*, w tym ustpie jak i w caym cigu mowy.

Pojcia Gnitsherr (waciciel dóbr, obywatel ziemski) i Edelmann
(szlachcic) pokryway si wówczas w Galicyi nierównie wicej ni
dzi, jakkolwiek i w r. 1848 sporo majtków dominikalnych z wszel-

kiemi tyche uprawnieniami naleao do wacicieli nieszlacheckiego

pochodzenia. Smolka unika z umysu w tej mowie, wypowiedzianej

w obronie polskiej szlachty, nietylko niepopularnego w tym czasie

terminu >szlachcic«, ale nie odpowiadajcego te cile samej

istocie przedmiotu, o który w tej debacie chodzio, wniosek Kudli-

cha tyczy si bowiem nie zniesienia przywilejów stanowych, ale

zniesienia powinnoci poddaczych i uprawnie, zwizanych z was-
noci t. z. dominikalnych majtków.
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Nie mylcie, Panowie, ebym chcia stawa w obro-

nie feudalnych uprawnie, w jakiejkolwiekby istniay po-

staci, w obronie naduy i wykrocze, sigajcych po za

granice jakiegokolwiek uprawnienia. Nikt nie potpia bar-

dziej odemnie jednego i drugiego. Ja sam. Panowie, kilka

lat spdziem w wizieniu, poniewa jeszcze przed 15 laty

miaem przekonanie, e niema rónic stanu i urodzenia,

e trzeba znie poddastwo i wszelkie powinnoci, z niego

wynikajce, i dyem do tego, by czowiek odzyska swe

przyrodzone i niezniszczalne prawa, w caej ich rozci-

goci, w penym rozmiarze i w cisem zastosowaniu.

Panowie! Nie zmieniem od tego czasu swoich prze-

kona, ale te nie mog pozwoli, eby na ca klas na-

szych wspóbraci, którym w nastpstwie obecnych okolicz-

noci politycznych przypado dzi w udziale niepopularne

w spoeczestwie stanowisko, eby na ogó galicyjskich

obywateli ziemskich miotano namitne, nieprawdziwe ob-

winienia, które — o ileby zdoano je udowodni — pitno-

wayby ich jako najniegodziwszych zbrodniarzy. Panowie-!

Szanowny pose bohorodczaski opowiada wam straszne

rzeczy. Ja za zapytam was. Panowie, co sdzi o wsa-

wionem ludzkoci austryackiem ustawodawstwie? co s-
dzi o równie zaszczytnej sawy zaywajcych ustawach,

które wydawano dla ochrony poddanych? co sdzi o nie-

mniej synnem, surowem tych ustaw przestrzeganiu, ci-

sem zastosowaniu ich i przeprowadzeniu — gdyby mona
przypuszcza, e wszelkie te okropnoci, jak je wczoraj

opisywa szanowny pose bohorodczaski, byy istotnie na

porzdku dziennym? Albo te moe panowie zechcecie,

z powodu jakiego odosobnionego, i powiadam wam to,

rzadkiego wydarzenia, orzec wyrok potpiajcy ogó sza-

nownych obywateli? Panowie, czy zechcecie uzna cay
stan kupiecki za band zbrodniarzy bez czci, czy wysnu-

jecie ze wzgldu na stan kupiecki uprawnienie do konfi-

skaty pewnej czci majtku caego kupiectwa, std, e
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gdzie jaki kupiec dopuci si zbrodniczego bankru-
ctwa ?

Panowie! Oddawna bya w tem gboka polityka, eby
w naszej ojczynie miota najokropniejsze oszczerstwa na
pewn klas spoeczn, która, odczuwajc gboko w sercu

wielkie bezprawie historyczne, wyrzdzone swej ojczynie,

jak wity pomie ywi w onie wiadomo tego bez-

prawia i ten pomie z t sam zawsze si przeszczepia

z ojca na syna. Me brako sprzedajnej prasy, nie brako
i historyków jeszcze bardziej sprzedajnych, którzy dali si
uy za powolne narzdzia, by z bezpiecznej kryjówki

godzi patnem kopniciem w gincego lwa. Ale Panowie,

soce marcowe i majowe, soce wolnoci zaczyna si ju
przedziera przez te gste mgy kamstwa i oszczerstwa,

i to soce owieci take i te sprawy swym bogim, prawd
promieniejcym blaskiem — zarówno co do wydarze, ja-

kie zaszy w ostatnich latach w Galicyi, jak i co do sto-

sunku midzy gahcyjskimi obywatelami ziemskimi a by-

ymi ich poddanymi — a gdy to nastpi. Panowie, wtedy

wypowiedzcie wasz sd o ogóle galicyjskiej szlachty,

a wówczas nie bd obawia si zaprawd waszego wy-

roku. (Oklaski).

Panowie! Mamy uchwala prawa; uchwalajmy je,

powodujc si trzewym, niezamconym sdem, uchwa-

lajmy ustawy wedug prawa i sprawiedliwoci! Gdzie mówi
niezaprzeczone, wite prawo silnym gosem, nie trzeba

dla poparcia i uzasadnienia tego prawa przyzywa na-

mitnoci na pomoc — namitnoci, jakie w tym celu si
wysuguj, by potpi ca klas naszych wspóbraci

i utrzyma wród nas rozterki i rozdwojenie — które raz

rozognione, bd wyzyskiwane przez naszych nieprzyja-

ció i wydadz zarodek zaostrzonych, zgubnych antago-

nizmów klasowych, z naraeniem modej wolnoci.

Szanowny pose bohorodczaski powiedzia, e gali-

cyjscy poddani zawdziczaj zniesienie paszczyzny jedy-
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nie ruchowi wiedeskiej ludnoci i cesarskiemu patentowi

z 17-go kwietnia b. r.— Panowie! Nikt mnie nie przecignie

w uznaniu zasug, jakie szlachetna ludno miasta Wie-

dnia zdobya sobie w sprawie wolnoci. Z radoci korzy-

stam z tej sposobnoci, by na tem miejscu stwierdzi, e
nietylko my Galicyanie, ale my wszyscy, e caa ludz-

ko poczuwa si do niewygasej wdzicznoci wzgldem
szlachetnych mieszkaców miasta Wiednia. (Oklaski). Za-

pytam was jednak, Panowie, jak to si dzieje, e te wszyst-

kie powinnoci poddacze, nad których zniesieniem teraz

obradujemy, wanie tutaj, u róda wolnoci, i wszdzie

gdzieindziej, z wyjtkiem tylko jednej Galicyi, jeszcze ist-

niej? Pytam was. Panowie, jak to si stao, e te powin-

noci w Galicyi ju od kilku miesicy ustay? (Oklaski).

Opowiem wam, Panowie, jak do tego przyszo w Galicyi.

Jak wam wiadomo. Panowie, jest a raczej by w Galicyi

feudalny Sejm w najpikniejszej postaci, zoony z samych

wysokich dygnitarzy, magnatów, ksit, hrabiów, baro-

nów i szlachty, którzy wszyscy s zarazem wacicielami

dóbr tabularnych. Zadaniem i zakresem dziaania tego

tak zwanego Sejmu postulatowego byo zawsze: prosi o to

czego krajowi nigdy nie dawano, i dzikowa za to, co

wprawdzie dawano krajowi, o co jednak on nie prosi i co

mu si na nic nie mogo przyda. (Oklaski, wesoo). I oto

widzicie Panowie, ten feudalny Sejm, zoony z samych

magnatów i wacicieli najwikszych posiadoci ziem-

skich — który zreszt, niech mi wolno bdzie nadmieni,

26-go kwietnia b. r. uzna w obecnych stosunkach swoj
niekompetency i sam si rozwiza — ten feudalny Sejm,

powiadam, prosi ju w latach 1842, 1844 i 1845 po kilka

razy o zniesienie paszczyzny, ale zawsze bez skutku.

W latach 1846 i 1847 nie byo Sejmu z powodu znanych

wypadków, inaczej byby niezawodnie t prob i wów-
czas jeszcze powtórzy.

Gdy jednak w marcu nadesza do Galicyi pierwsz
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wiadomo o wiekopomnych wydarzeniach 13, 14 i 15

piarca, natychmiast galicyjscy obywatele ziemscy spo-

strzegli w swym praktycznym zmyle, przejtym spraw
wolnoci, e zawita wreszcie moment zniesienia paszczy-
zny. Uznali, e moda wolno nie moe duej by ska-

on stosunkiem, który jest hab naszych urzdze spo-

ecznych i pastwowych. I có si stao? Stao si to —
a mógbym Panom w tym przedmiocie dostarczy niezbi-

tych dowodów, gdybym by na to przygotowany, e roz-

.prawy taki obrót przybior — stao si to, e bezzwocz-

,i;iie, 20-go, 2 I-go, 22-go i w nastpnych dniach marca,

oraz w pierwszych dniach kwietnia, kilkuset galicyjskich

obywateli ziemskich zwolnio swoich poddanych od pa-
szczyzny i innych powinnoci poddaczych, znoszc te

powinnoci faktycznie i bezzwocznie. (Oklaski).

Mógbym wam. Panowie, przedstawi dowody, e kra

kowska i Iw^owska Rada Narodowa z pocztkiem kwietnia

\). r. wystosowaa wezwanie do tych obywateli ziemskich,

którzy jeszcze u siebie nie znieli byli paszczyzny —
a odezwa ta spotkaa si z powszechnem uznaniem —
eby paszczyzn i wszelkie powinnoci poddacze znie
w caym kraju 23 kwietnia, w dzie Zmartwychwstania

naszego Zbawiciela, i w ten sposób uwici zmartwych-

wstanie ludu. (Oklaski).

Wszystko to, zniesienie paszczyzny i powinnoci

poddaczych, dokonywao si po caym kraju, w wielu

miejscach pomimo zakazu wadz rzdowych, pomimo naj-

wikszych przeszkód, z jakiemi przychodzio si spotka

w urzdach obwodowych.

Gdy za Rzd widzia, e paszczyzna nie moe si

duej utrzyma, e faktycznie przestaje istnie i w wielu

miejscach ju rzeczywicie ustaa, zachciao mu si za-

garn dla siebie take jak cz tej zasugi — i uka-

za si osawiony patent z 17 kwietnia. Ten patent wy-

dany zosta tu w Wiedniu 17 kwietnia i z takim niesy-
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chanym popiechem i szybkoci przesano go do kraju

i rozesano do urzdów obwodowyci, e ju 22 i 23 kwiet-

nia panowie l^omisarze obwodowi spotkali si z wacicie-

lami ziemskimi, którzy wanie swoim poddanym zamie-

rzali obwieci zniesienie paszczyzny oraz innych powin-

noci poddaczych.

Co do sposobu, jak odbyo si obwieszczenie tego pa-

tentu — wol o tern zamilcze. Mówiem wam, Panowie,

nie mam dzi adnych dowodów w rku, mógbym jednak

wszystko, co powiedziaem, udowodni dokumentami; ale

widziaem, e na licie zapisanych mówców znajduje si

take pose Stadion, a zatem wzywam posa Stadiona

(cae zgromadzenie zwraca si ku miejscu zajtemu przez

posa Stadiona), eby fakta, które przytoczyem, mówi:
same fakta tylko, gdy wejdzie na t mównic, potwier-

dzi i eby powiedzia, czy s one prawdziwe czy nie-

prawdziwe ^ Widzicie, Panowie, w jaki sposób galicyjscy

obywatele ziemscy rozcili ten wze gordyjski, mimo
wszelakich starej i nowej daty dekretów nadwornych i pa-

tentów. Jakkolwiek wielu z nich, zwaszcza wacicielom
drobniejszych posiadoci w górzystych okolicach, to nage
zniesienie paszczyzny grozi ruin, uczynili to przecie

^ Stadion (ob. str. 58, przyp. 1), który z kocem lipca zoy
urzd gubernatora Galicyi, odpowiedzia na to miae wyzwanie

dopiero po piciu dniacti, na posiedzeniu 23 sierpnia (Yerhandl. d.

ósterr. Beichst. II. 13), zasignwszy widocznie pewnyci dat staty-

stycznyci z galicyjskiego gubernium, na co wówczas wanie 5 dni

wystarczao. Nie zbijajc twierdze Smolki, stara si je osabi
sprostowaniem: 1) e nie kilkuset obywateli znioso w swoicti do-

brach paszczyzn, ale — o ile mu z gazet wiadomo — liczba ta

wynosia 70—80; 2) e w tej liczbie przewana wikszo nie miaa
prawa tego czyni ze wzgldu na iipoteczne obcienie swoich dóbr;

3) e petycye galicyjskich sejmów r. 1843 i 1844 miay na celu nie

zniesienie paszczyzny, lecz raczej unormowanie powinnoci pod-

daczych a tylko petycya sejmowa r. 1845 dalej ten postulat roz-

szerzya. Por. wyej str. 28 oraz str. 268, 269, 270, 277.
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dobrowolnie, nie pytajc wcale, co bdzie z indemnizacy.
Wielu, którzy byli w tak szczliwem pooeniu, e mogli

to uczyni, wielu wystawio nawet dokumenta pimienne,

które w rce swoich poddanych oddali, z owiadczeniem,

e w razie ustanowienia indemnizacyi, t indemnizacy
dawnym swoim poddanym odstpuj. (Huczne oklaski).

Szlachta galicyjska nie zwaaa na to, e na razie,

gdy ten krok czynia, nie przestaj jej przygniata te

wszystkie rozmaite ciary, które byy zwizane z uy-
A^^aniem poddaczych powinnoci, e trzeba nadal paci
podatki urbaryalne i wykonywa bezpatnie jurysdykcy
patrymonialn itp., itp. Pytam was. Panowie, czy to nie

zasuga okoo sprawy wolnoci? Pytam was. Panowie, czy

to postpowanie nie powinno by dla was wzorem? (Okla-

ski). Pytam was, Panowie, czy ta zasuga nie warta choby
tego, ebycie j uczcili jawnym dowodem uznania? (Burz-

liwe oklaski).

Dzikuj Panom za uznanie tej zasugi w imieniu

galicyjskich obywateli ziemskich. Dzikuj Panom w imie-

niu wszystkich moich rodaków. I wierzcie mi, Panowie,

jfca wasza manifestacya bdzie dobroczynnym balsamem

na zranione serca narodu, bezczeszczonego za sw niewy-

gas mio ojczyzny, który zawsze ponosi najwiksze

ofiary dla sprawy wolnoci, i dzi jest gotów i zawsze

bdzie gotów, dla wzniosych zasad wolnoci, równoci

i braterstwa, mienie i krew powici. (Huczne oklaski).

Co do samej rzeczy, chciaem, Panowie, za tem prze-

mawia:
1. eby poddastwo na teraz i na zawsze zostao

zniesione.

2. Paszczyzn i wszelkie powinnoci poddacze ja-

kiejkolwiek nazwy znosi si bezzwocznie, mianowicie tam,

gdzie dotd jeszcze istniej; u nas w Galicyi ju ich niema.

3. Poddani nie maj i nie mog by pocigani do ja-

kiegokolwiek odszkodowania. (Oklaski).
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4. Uprawnionym naley jednak przyzna susznie

obliczone odszkodowanie przez pastwo i z publicznych

funduszów.

Przy tej kwestyi chciaem wyranie zastrzec si przed

solidarnoci, jakiejby moe komu podobao si da co

do kwoty indemnizacyjnej, majcej obliczy si dla caej

monarchii. Chciaem bezwarunkowo za tem przemawia^
eby t kwot indemnizacyjn obliczono zosobna dla ka-
dego kraju, temu krajowi przekazano i z krajowych fun-

duszów umorzono; w tym wzgldzie co do Galicyi nie b-
dzie adnych trudnoci, o tem mog Panów z góry zape-

wni. Dalej chciaem jeszcze za tem przemawia:
5. eby dokona tak niezbdnego ze wzgldów eko-»

nomicznych uregulowania wasnoci ziemskiej i serwitutów

6. eby znie sdownictwo patrymonialne.

Wreszcie chciaem te za tem przemawia, eby po

wyrzeczeniu ogólnej zasady co do zniesienia poddastwa
oraz po bezzwocznem zniesieniu paszczyzny i wszelkich

powinnoci poddaczych, gdzie one jeszcze istniej, wsze-

lakie inne kwestye i szczegóowe ich opracowanie przeka-

za osobnej komisyi, z ona tej Wysokiej Izby wybranej^

któraby nastpnie Wysokiej Izbie przedstawia odpowie-

dnie przedoenia i wnioski. O tem wszystkiem zamierza-

em mówi i wszystko to uzasadni; o tem wszystkiem je-

dnak. Panowie, tyle ju tu mówiono, za tem i przeciw

temu, a po czci w tak wyczerpujcy sposób, e w tej

sprawie nie chc ju naduywa cierpliwoci Wysokiej

Izby.

Pose Popiel powiedzia: »Jeli mnie kto nie zrozu-

mia, to nie zrozumie mnie, chobym i dziesi lat mó-

wi* '. (Wesoo). I racy ma pose Popiel. Ale mona to

» Ob. wyej str. 17, przyp. 2. Popiel (sam waciciel dóbr)

przemawia w debacie nad zniesieniem paszczyzny kilka dni przed-

tem, na posiedzeniu 14 sierpnia {Yerkandl. d. óserr. Reichsf. I.

544—548), owiadczajc si bardzo ostro przeciw indemnizacyi.
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równie odwróci; Jeliby bowiem ci panowie, którzy prze-

mawiali z przeciwnego stanowiska, take dziesi lat je-

szcze mówili, to pose Popiel ich nie zrozumie. (Wielka

wesoo). Ja to najzupeniej pojmuj, zanim bowiem we-

szlimy do tej Wysokiej Izby, kady z nas niezawodnie

zastanawia si dojrzale nad temi rzeczami albo przynaj-

mniej powinien by nad niemi si zastanawia — kady
z nas wyrobi sobie sd o tych rzeczach i nie bdzie si

waha, jak ma o nich przemawia i gosowa. Trudno za-

tem przypuci, eby ktokolwiek od swojego, ju utrwalo-

nego zapatrywania odstpi. Otó wanie dlatego. Pano-

wie, ebymy ju raz przecie doszli do jakiego poda-
nego rezultatu — w sprawie uzasadnienia tego wszystkiego,

co przed chwil pokrótce wypowiedziaem, zrzekam si

przysugujcego mi gosu. (Schodki z mównicy wród nie-

ustajcych oklasków).

VII.

MOWA FR. SMOLKI 21 SIERPNIA 1848.^

Dziwio mnie, e nikt z zapisanych do gosu prze-

ciwko temu wnioskowi*, nie przemawia przeciwko sposo-

bowi, w jaki tego kredytu zadano.
Cho musz wnosi z usposobienia, jakie si w Wy-

sokiej Izbie objawio, e kredyt zostanie przyzwolonym, to

uwaam sobie jednak za obowizek wobec moich komiten-

^ Yerhandlungen d. ósterr. Beichstages I. 679—681; z uwzgl-
dnieniem przekadu u Widmanna I. c. 256 nn., który tu starano si
poprawi i w którym uzupeniono opuszczone tam ustpy. Por. wy-

ej str. 18, 25.

• tj. przeciw wnioskowi komisyi finansowej w sprawie 20-mi-

lionowego kredytu (na cele wojny we Woszech).
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tów: przemawia przeciw temu. Zastrzegam si przeciw

podejrzeniu, jakobym nie chcia si zgodzi na co, czego

pastwo potrzebuje — owszem, jelibym mia przekonanie,

e pastwu potrzeba nie 20 ale 40 milionów, nie waha-
bym si za tern gosowa. Tego przekonania jednak nie

mam; — mógbym tylko wtedy je powzi, gdyby nam
przedoono szczegóowe, dokadnie opracowane przedoe-
nia, bo wtedy moglibymy ze specyalnych rubryk wydatków
pastwowych wywnioskowa: jakiego kredytu pastwo po-

trzebuje? Takiego szczegóowego, na cyfrach opartego

przedstawienia potrzeb pastwa, ze wzgldu na najblisz

przyszo, nie przedoono nam jednak dotd. Ju pose
Brestel nadmieni dzi rano, e on nie moe dugu pa-
stwowego uzna w caoci, ryczatem, a mianowicie dla-

tego, e nie s jeszcze uregulowane stosunki z Wgrami
i Wochami, a zatem nie wiemy dotd, czy i jak cz
dugu przyjyby na siebie te prowincye, wobec tego jest to

rzecz sumienia obcia caym dugiem wszystkie inne

prowincye. Zgadzam si w zupenoci z t zasad i chc
jej tylko nada szersze zastosowanie. Jeeli nie przyjmu-

jemy dugu ryczatem, to nie moemy i oprocentowania

przyj bezwarunkowo i cakowicie.

Gdybymy mieli przedoone szczegóowe obliczenie

potrzeb pastwa na najblisz przyszo, wtedy mogliby-

my co do oprocentowania obmyli jego zmniejszenie.

Moglibymy nietylko w rubryce oprocentowania dugów
pastwowych, ale moe take i w innych rubrykach ja-

kie oszczdnoci uchwali i wykaza zbyteczno tego

lub owego wydatku, a zesumowawszy rubryki nie zakwe-

styonowane, obliczylibymy sum, jak naley uchwali.

Posowie Schuselka i Lóhner wyrazili ubolewanie

swoje nad tern, e tak wan spraw tak lekcewaono —
i ja podzielam to ubolewanie. Pomijajc to bowiem nawet,

e nam nie przedstawiono adnych szczegóowych wyka-

zów, i do tego jeszcze przyszo, e komisya dzi rano od-
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stpia znacznie od swego pierwotnego wniosku, przyczem
nas zapewnia pan sprawozdawca, e ministeryum przed-

stawio komisyi wszelkie potrzebne wykazy, któryci my
jednak nie widzielimy, a które byoby moe warto roz-

patrze. Mówi: ze wszystkich tych szczegóowych wyka-
zów mógbym by si przekona, e naley uchwali kre-

dyt i ile naley uchwali; skoro jednak nie mogem si
o tem przekona, musz gosowa przeciw przyzwoleniu

kredytu, a mianowicie odwoujc si wyranie do zastrze-

enia, które tu wanie wypowiedziaem. Dalej mam je-

szcze do powiedzenia o niektórych poszczególnych spra-

wach, które, mojem zdaniem, wywieraj wielki wpyw na
finanse austryackiego cesarstwa, zwaszcza ze wzgldu na
najblisz przyszo. Tyczy si to kosztów wojny wo-
skiej i zarzdzonego przez ministeryum wydania depo-

zytów.

Co si tyczy kosztów wojennych, to nie mam tej

wtpliwoci, jak pose Lohner objawi: czy jest to teraz

na czasie mówi o tem? Ja twierdz, e jest na czasie

mówi o tem, bo ta sprawa moe nas wplta w pooe-
nie, które nas wicej kosztowa bdzie, ni teraz koszta

wojenne wynosz.
Kwestya ta kosztów wojennych jest wielce wan

tak pod wzgldem materyalnym, jak i zasadniczym. Pod

wzgldem materyalnym dlatego, e przedstawia ona bar-

dzo wielk sum pienidzy, wydanych na prowadzenie

wojny we Woszech. Nie posiadamy szczegóowych wyka-

zów, ile one wynosiy, a w szczególnoci nie wiemy, ca
si stao z temi wszystkiemi kontrybucyami,
jakie austryaccy generaowie we wielu mia-

stach woskich wybrali. Zapewne zostay one obró-

cone na dalsze prowadzenie wojny. Rachunków z tego nie

mamy adnych, spodziewam si jednak, e nam one bd
przedoone. Pod wzgldem zasadniczym jest ta sprawa

jeszcze waniejsz, mianowicie gdy chodzi o pytanie, czy
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koszta wojny maj by zwrócone i przez kogo? Wedug
zwyczaju wojennego, który jednak opiera si na bardzo

kruchych podstawach prawnych i nie zawsze idzie w pa-

rze ze sprawiedliwoci, da si zwrotu kosztów wojen-

nych od zwycionego. Jest to prawo mocniejszego —
a w takim razie koczy si wszelka teorya.

Praktyczniejsz jest rzecz wzi pod rozwag pó^*

szczególny rzeczywisty wypadek i zada sobie pytanief

czy te koszta maj opaci: na nowo zajte woskie pro-

wincye, czy zagraniczne woskie pastwa, czy Austrya?

Co do pierwszego pytania, to ju dzi rano pose

Gobbi broni zasady, e zajte na nowo prowincye woskie

nie mog by wycznie pocigane do pokrycia kosztów

wojennych, a broni jej tak ciepo, e to nakazuje wielkie

uszanowanie dla jego uczu. Ale zdawao mi si, e w tym
wywodzie pose Gobbi z pewn trwoliwoci i obaw sta-

ra si oczyci Lombardów z winy wywoania tej wojny,

a zoy j na inne woskie potgi, w szczególnoci za
na Karola Alberta.

Ja sdz, e to nie byo potrzebnem. Bo dla czegó,

Panowie, mamy si obawia uznania faktów, które byy
nieuniknione. Skoro raz krwawe koci rzucono, jak to si

stao 18 marca w Medyolanie, gdzie krew popyna stru-

mieniami, gdzie dzieci, niewiasty i starcy padli ofiar —
tam, Panowie, trzeba by albo wicej, albo mnjiej ni
czowiekiem, aeby na tak okropne zajcia spoglda
albo z agodnoci i spokojem Boga, albo ze zwierzcem
bezczuciem. Jeeli wemiemy czowieka jako czowieka

i policzymy si naleycie z natur ludzk, z gorc krwi
poudniowca, z uczuciem ludu, który, cokolwiekbd dla

niego ju uczyniono, lub jeszcze miao si uczyni — b-
dzie si zawsze czu pod obcem panowaniem; — jeeli si

policzymy z temi wszystkiemi okolicznociami, wtedy mu-

sicie panowie przyzna, e to, co zaszo po wypadkach
medyolaskich z 18 marca, byo ich koniecznem nastp-
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stwem. Jakkolwiek zupenie si na to godz, aeby nowo
zajte woskie kraje nie byy wycznie pocigane do

opacania kosztów wojennych, ale w tym samym stosunku,

jak wszystkie inne prowincye — tak znowu nie mog si
zgodzi ze zdaniem posa Gobbi'ego, aeby koszta ponosiy

zagraniczne pastwa woskie — mówi pastwa, a ro-

zumiem pod tem ludy — bo, pytam, za cóby miay ludy

woskie paci koszta wojenne — czy za to, e day pomoc
swoim braciom, którzy szli do walki pod hasem: zwyci-y lub zgin? (Mruczenie w centrum, oklaski na lewicy).

Albo moe Panowie bdziecie twierdzi, ecie pod innym
sztandarem szli na Szlezwik - Holsztyn? Mech Panów ta

analogia nie razi, któr wanie przytoczyem — a spo-

dziewam si, jeeli si nad t analogi bliej zastanowimy,

e znajdziemy wiele, co przemawia na korzy Wochów.
(Woanie; do rsecsyl). Mnie si zdaje. Panowie, e to na-

ley do rzeczy. Co do Szlezwik - Holsztynu, to widzimy

tam. Panowie, posiadanie kilkasetletnie, tu za daleko krót-

sze posiadanie; — tam jest wprawdzie silny objaw woli

ludu, ale nie mona go porównywa z historycznie synn
nienawici Wochów do panowania Niemców (po lewej

oklaski, w centrum i po prawej woanie: do rzeczy1) Mnie

si zdaje, e to jest potrzebne do uzasadnienia mojego

pogldu ^

Mówi zatem, e jeeli Panowie si nie wzdrygacie

przed t analogi, to musicie temu wspódziaaniu wos-
kich ludów przyzna takie znaczenie, jakie mu si naley,

gdy na nie bdziecie patrze z wyszego stanowiska, zgo-

dnie z duchem naszego czasu, uznajc je za znami obecnej

* W tem miejscu (wedug stenogramu) odezwa si pose Bor-

rosch (ob. wyej str.27, przyp. 5): »Myl, e wolno sowa powinna

by w kadym razie uszanowana*. Odezwanie to byo spowodowane

wzrastajcym w Izbie niepokojem, wród oklasków na lewicy a y-
wych objawów niezadowolenia w centrum i na prawicy. Ob. Yer-

handlungen d. ósterr. Reichst. I. 680.

OZIENIK FR. 8M0LK I 20
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epoki, a on prze ludy do wspólnego zdobywania swobody,

do czenia jednolitych ywioów. Nie jestem

wic bynajmniej za tern, eby koszta wojenne miay po-

nosi woskie ludy.

Lecz w takim razie pytam: jak pokry te koszta?

Czy naley je cign przez zawojowanie?

Ale to nie doprowadzioby do niczego, — wojna kosz-

towaaby dziesi razy wicej, ni dotd kosztowaa. Ja

sdz, Panowie, e nie pozostaje nic innego, jak rozwi-

za kwesty wosk w taki sposób, aby z Wochów uczy-

ni sprzyjajcych nam ssiadów. (Woanie: Do
rsecsy! Niepokój). A wtedy moe oni si skoni wzi
koszta wojny na siebie.

Teraz zachodzi tu jeszcze drugie pytanie, a miano-

wicie co do depozytów. Wydano dnia 28 maja 1848 re-

skrypt ministeryalny do wszystkich prezydyów sdów, któ-

rym nakazano, aeby wszystkie pienidze, znajdujce si
w depozytach sdowych, wyda funduszowi, na umorzenie

dugów pastwowych przeznaczonemu, za co tene fun-

dusz wyda depozytom sdowym obligi czy asygnacye ka-

sowe — ju tego nie wiem — z oprocentowaniem 3^/o.

Jest to rodzaj przymusowej poyczki, któr, sdz, naley
zawsze uwaa za ostateczny rodek dostarczenia pieni-

dzy na potrzeby pastwa.
W Galicyi wywoao to zarzdzenie wielkie niezado-

wolenie. Dochodz nas ju w tej mierze z rónych stron

protesty i zaalenia, a ministeryum sprawiedliwoci od-

biera je równie i od wadz sdowych. W Galicyi jest ta-

kie rozporzdzenie szczególnie uciliwe, bo tam obowi-
zuj ju inne zarzdzenia, a mianowicie, e za wszystkie

pienidze sierociskie i pupilarne, znajdujce si w depo-

zytach sdowych, maj by zakupywane galicyjskie listy

zastawne, które maj bardzo dobry kurs i obecnie, kiedy

wszystkie inne papiery tak bardzo spady w kursie, stoj

one wyej pari, chocia tylko 4^/0 przynosz. Wprawdzie
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powiedziano w owym reskrypcie, e tylko wtedy naley
te pienidze tu odsya, jeeli nie s inaczej uyte i gdzie-

indziej umieszczone. Naley jeszcze i o tem pamita, e
rozporzdzenie to nie zostao w Galicyi naleycie obwie-

szczone, i e tam jest wielu wacicieli kapitaów, któ-

rzy o niem nie wiedz i których kapitay s wystawione

na niebezpieczestwo w^ydania ich temu funduszowi. S-
dz jednak, e i wzgldem tych, którzy o tem zarzdze-

niu naleycie zawiadomieni zostali, jest to zawsze naru-

szeniem ich prywatnej wasnoci; dlaczegó bowiem niema

waciciel mie prawa umieszczania swoich pienidzy w de-

pozycie przez jaki czas, aby si móg swobodnie rozej-

rze za jakiem pew^nem umieszczeniem na lepszy procent,

5^/o albo 6<*/o? Dlaczegó ma si na to naraa, eby mu
tymczasem pienidze zabrano i w chwili, kiedy ich naj-

bardziej bdzie potrzebowa, eby musia dopiero dalekiemi

drogami stara si o ich odzyskanie, kiedy tu wanie na

tem zaley, aby je mona mie kadej chwili, za jeden

lub dwa dni. Uderzy mi take dodatek w tem rozporz-

dzeniu: »Do pienidzy znajdujcych si w de-

pozycie miejskiego sdu cywilnego w Wie-
dniu nie ma niniejsze postanowienie a-
dnego zastosowania*. Ja sdz, e jeeli to rozpo-

rzdzenie do któregokolwiek sdu i do jakichkolwiek pie-

nidzy zastosowanem by mogo, to najwaciwiej jeszcze

do wiedeskiego, bo tu strona ma najatwiejsz mono
otrzymania rycho pienidzy. W Galicyi s zreszt wa-
ciciele depozytow^ych pienidzy jeszcze i przez to na

strat naraeni, e wszyscy si staraj za pienidze, le-

ce w depozycie, zakupi listy zastawne, przez co pod-

niós si kurs tych listów a na 103; to za znów naraa

waciciela na strat w razie wylosowania jego listu, gdy
wtedy dostaje tylko nominaln warto. Zreszt sdz, e
adn miar tym sposobem nie mona zebra wielkich

zapasów, pastwu przysporzy wielkiej korzyci. Sdz
20*
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zreszt; e zaufanie jest najpewniejsz podstaw kre-

dytu pastwowego. W tern zarzdzeniu za wszyscy widz
nienawistny krok^ który tylko podkopa moe kredyt i za-

ufanie, dlatego wnosz, eby rainisteryum zechciao to roz-

porzdzenie cofn, a w kadym razie pienidze, cignite
do funduszu umorzenia dugów, skoro to tylko bdzie mo-
liwem, napowrót odda urzdom depozytowym.

VIII.

INTERPELACYA Z 5 WRZENIA 1848.

Chciaem wystosowa do ministerstwa spraw we-

wntrznych kilka zapyta, a mianowicie w przedmiocie

majcych nastpi kroków, celem usunicia przeszkód, ja-

kie w Galicyi wadza cigle jeszcze stawia ustanowieniu

Gwardyi Narodowej. Wedug aktów, które wczoraj otrzy-

maem, przeszkodzi np. burmistrz m. Sokala w ókiew-
skim obwodzie, mona powiedzie, przemoc utworzeniu

Gwardyi Narodowej, a gdy go zapytano o powód zakazu,

wyrazi si: »Radetzky zaj Medyolan a te waryaty my-
l jeszcze o utworzeniu Gwardyi Narodowej*. (Porusze-

nie). Chciaem równie poruszy niektóre kwestye w spra-

wie wydawania zbiegów z za rosyjskiej granicy rosyjskim

wadzom, co wydarzyo si przed dwoma tygodniami

w ókiewskim obwodzie. Skoro jednak wanie pose Sie-

rakowski wspomina o wydarzeniach tego rodzaju ^, a pora

* Na tern samem posiedzeniu {Yerhcmdl. des ósterr. Reichst.

(II. 229) wniós by Sierakowski nastpujc krótk a energiczn

interpelacy: »Godzien odbieram z Galicyi wiadomoci, e mimo za-

pewnie, które minister spraw wewntrznych zoy w tej Izbie,

zawsze jeszcze transportuj rosyjskicli dezerterów i innyci zbiegów

do nadgranicznego miasta Brodów, aby ici wydawa rosyjskim wa-
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ju jest tak póna, nie chc tu wchodzi w szczegóy,

a poprzestan na tern, e podam je pimiennie do wiadomo-

ci ministerstwa, z prob o uchylenie tych niedostatków ^).

IX.

INTERPELACYA Z 30 WRZENIA 1848.

Smolka:

Pozwol sobie wystosowa interpelacy do caego mi-

nisterstwa ^ Od kilku ju dni rozszerza si pogoska, ja

dzom, e zatem kartel, zawarty midzy Rosy a Austry do 24 maja

1850, zawsze Jeszcze jest wykonywany w najostrzejszej formie. Za-

pytuj wic pana ministra-prezydenta, co uczyni lub co zamierza

uczyni, eby zaprzestano postpowania, sprzecznego z wszelkimi

obowizkami i z honorem konstytucyjnego pastwa a przystajcego

raczej tylko wadcy jakiej azyatyckiej despocyi, i by raz ju wresz-

cie pooy kres temu nieludzkiemu postpowaniu?* (Oklaski, syka-

nie). Na to odpowiedzia natychmiast Doblhoff (sic): »Wydano ju
po kilkakro, w tym wzgldzie odpowiednie zarzdzenia, nie mog
zatem poj, jakim sposobem co podobnego mogo si jeszcze zda-

rza w ostatnich czasach i prosz szczegóowe fakta poda do mojej

wiadomoci*.

') Verhandl. d. ósterr. Reichst. II. 233.

') Ju na samym pocztku posiedzenia 30 wrzenia przysza

z porzdku dziennego kolej na zapowiedzian poprzedniego dnia

interpelacy Smolki. Wówczas zabra gos Smolka i owiadczy:

»Zapowiedziaem wczoraj interpelacy do caego ministeryum, wi-

dz jednak obecnie tylko pana ministra skarbu na awie ministe-

ryalnej, nie mog zatem wystosowa do caego ministeryum inter-

pelacyi, ale jeeli panowie ministrowie uka si w liczniejszym

komplecie, bd prosi tych panów, którzy przedemn s zapisani,

czy nie bd wówczas askawi pozwoli, ebym moj interpelacy,

która co najwicej par minut zabierze, wystosowa do caego mi-

nisterstwa, poniewa po upywie paru dni nie miaaby ju moe
adnego znaczenia*. Yerhandl. d. ósterr. Reichst. II. 634.
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koby pan minister spraw wewntrznych zamierza ustpi
z ministerstwa, a nawet jakoby ju zoy swój portfel

w rce Najjaniejszego Pana.

Pojmuj najzupeniej, e jest to sprawa, która ma
by zaatwiona wycznie midzy Najjaniejszym Panem
a samem ministerstwem; nie sdz jednak, jakobym si
wystawia na zarzut niestosownego postpowania, jeli za-

bieram gos i zwracam uwag na pogosk, która — jak

miaem sposobno to spostrzec— przejmuje umysy miesz-

kaców Wiednia i innyci niepokojem i trosk. Troska ta

jest najpikniejszym objawem zaufania, jakiego minister

spraw wewntrznyci zawsze jeszcze u ludu zaywa. (Burz-

liwe oklaski).

Jest w tem uznanie uczciwych, dobru pastwa po-

wiconych, jakkolwiek nie zawsze podanym rezultatem

uwieczonych dnoci ministra spraw wewntrznych.
Jeliby pod tym wzgldem zapatrywania zgroma-

dzonych tu przedstawicieli ludu lub przynajmniej pewnej

ich czci mogy wywrze niejaki wpyw na postanowie-

nie pana ministra spraw wewntrznych, to czubym si

szczliwym, korzystajc ze sposobnoci, by otwarcie wy-

razi, e pogoska o zamiarze ustpienia pana ministra

spraw wewntrznych i nas, galicyjskich posów, przeja
trosk (Brawo), poniewa z wdzicznoci uznajemy

szczere i uczciwe zabiegi pana ministra spraw wewntrz-
nych, eby zdobycze konstytucyjne do Gralicyi wprowa-

dzi i silnie je tam utrwali (Braivo). Wypowiedziawszy

to, mam nadziej, e mi ani Wysoka Izba, ani ministeryum

tego owiadczenia za jak niestosowno nie poczyta.

Jeeli pozwalam sobie zapyta, czy ministeryum moe
da wyjanienie, o ile pogoska o zamiarze ustpienia pana

ministra spraw wewntrznych lub te o dokonanem ju
zoeniu jego portfelu, zgodna jest z prawd lub nie —
dodaj, i mog sobie atwo wystawi, e sytuacya moe
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by tego rodzaju, ibym musia obej si bez odpowiedzi

na to zapytanie.

Minister-prezydent Wessenberg: ^

Me wniós dotd adnego podania o dymisy, tylko

ze wzgldu na stan zdrowia byo podane, eby przez

jaki czas powstrzyma si od pracy, a i my, koledzy

jego, yczymy sobie, eby pozosta na stanowisku.

Smolka:

Dzikuj panu ministrowi za to poniekd uspokaja-

jce wyjanienie.*

X.

z PADZIERNIKA 1848.

A. — PROKLAMACYE I MANIFESTY SEJMU.

»

a) Do wiedeskiej ludnoci.

1. Odezwa.

Sejm podaje niniejszem do wiadomoci publicznej, e
wanie obraduje nad rodkami wydalenia wojska z obrbu
miasta i wyjednania powszechnej amnestyi za wydarzenia

* Wessenberg odpowiedzia bezzwocznie na t interpelacj;

por. wyej str. 60, 62—64.
• Verhandlungen d. ósterr. Reichs. II. 642.

» Poniej umieszczone prokiamacye podajemy w przelcadzie

z niemieckich oryginaów, przewanie wedug oryginalnego tekstu

plakatów, stanowicych dzi rzadko bibliograficzn (z papierów

Fr. Smolki, w posiadaniu wydawcy). Plakaty tego samego formatu

in fol. 45 X 28.6 cm.). Drukowane tustemi czcionkami duych roz-

miarów (od 8 do 18 mm.). Wedug stenogramu posiedzenia 6 pa-
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dnia dzisiejszego, i to dla wszystkich osób, zarówno cywil-

nych jak i wojskowych.

Wiede, 6 padziernika 1848.

Z sejmu konstytucyjnego.

Pierwszy wiceprezydent:

Franciszek Smolka.

Z c. k. drukarni nadwornej i pastwowej.

2. Obwieszczenie.

Sejm postanawia rozkaza Dyrekcyi kolei pónocnej,

aeby si postaraa o to, iby adnego wojska kolej pó-

nocn tu nie sprowadzano.

Odpowiednie wskazówki naley wyda do Oomuca
i do Wiednia.

Wiede, dnia 6 padziernika 1848.

Pierwszy wiceprezydent Sejmu:

Franciszek Smolka.,

Z c. k. drukarni nadwornej i pastwowej.

dziernika {Yerhandlungen d. ósterr. Reichst. III. 5 nn,) obradowano

w plenum nad potrzeb ogoszenia tych proklamacji i obwieszcze,

redagowa je za Wydzia Nieustajcy, na pocztku tego posiedze-

nia wybrany (ob. wyej str. 71, przyp. 1), o czem Izbie zdawa
spraw; podpisywa je za albo sam Smolka albo wespó z sekreta-

rzem Sejmu. Wedug sprawozdania Wydziau Nieustajcego, zoo-
nego Izbie okoo 9-tej wieczorem ( Yerhandl. d. ósterr. Reichst. III. 8),

oprócz pomieszczonych tu trzech plakatów, tego samego dnia 6 pa-
dziernika ogoszono jeszcze dwie inne »proklamacye do ludu wie-

deskiego*, a mianowicie: 1) nie oznaczonej dokadniej treci, wy-

dan na samym wstpie czynnoci Wydziau Nieustajcego i na

pierwszem miejscu w jej sprawozdaniu wymienion; 2) zbijajc
pogoski (którym Izba wówczas jeszcze n i e wierzya), jakoby po-

sowie centrum i cz posów prawicy Sejm opucili. Obu tych pro-

klamacyi nie udao nam si odszuka. Por. Widmann 1. c. 887 nn.
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3. OWIESZCZENIE.

Sejm postanawia nakaza Dyrekcyi kolei poudnio-

wej, aby dooya stara, eby nie sprowadzano tu kolej

poudniow adnego wojska.

Wiede, 6 padziernika 1848.

Pierwszy wiceprezydent Sejmu:

Franciszek Smolka.

Cavalcabó, Sekretarz.

Z c. k. drukarni nadwornej i pastwowej.

4. Obwieszczenie. ^

Sejm zakaza, wczoraj powzit uchwa, dojazdu

wojska pónocn kolej. Aeby jednak uatwi dowóz y-
wnoci dla stolicy z Marchfeldu, poniewa zwykemi dro-

gami nie mona jedzi z powodu zepsutych mostów skar-

bowych, uwaa Sejm za nieodzowne dla osignicia
wspomnianego celu pozwoli Dyrekcyi kolei na

otwarcie jazdy kolej od Wiednia poczwszy.

Wiede, dnia 7 padziernika 1848.

Franciszek Smolka,
Pierwszy Wiceprezydent.

6. Odezwa. ^

Gwardzici!

'

Sejm odda pod ochron Gwardyi Narodowej pomyl-

no i wolno ojczyzny, nienaruszalno konstytucyjnego

^ Wedug przedruku ob. Widmann 1. c. 889; oryginalnego

plakatu w papierach Smolki nie znalelimy; obok podpisu Smolki

by zapewne take podpis sekretarza; pod tyra wzgldem przedruki

Widmanna nie s zupenie dokadne.
» Uzasadnienie tej proklamacyi w przemówieniu Schuselki,

jako sprawozdawcy Wydziau Nieustajcego, Verhandlungen des

ósterr. Reichstages III. 12.

^ W tekcie oryginalnym: Nationalgarden!
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Tronu i Sejmu. Niebezpieczestwo ^rozi najwyszym do-

brom ludu, penym chway zdobyczom naszego dzielnego

ludu. Odeprze moe je tylko zgodne, mne wspódziaa-
nie siy zbrojnej ludu i jego przedstawicieli. Gwardzici,

ojczyzna woa! Spenijmy zgodnie a mnie najwitszy
obowizek obywatelski: obron wolnoci ojczyzny.

Wiede, 7 padziernika 1848.

Z Prezydyum Sejmowego:

Franciszek Smolka,
Pierwszy Wiceprezydent,

Cavalcabó, Sekretarz.

Z c. k. drukarni nadwornej i pastwowej.

6. Odezwa. ^

Do mieszkaców Wiednia.

Wspóobywatele

!

Rozmaite niepokojce pogoski rozchodz si po mie-

cie, wzburzaj umysy i napeniaj mieszkaców obaw
i trwog, w sprzecznoci z rozwan, msk postaw, z po-

stpowaniem penem taktu, jakiem si mieszkacy Wie-

dnia dotychczas odznaczali. Boj si napadów, przesadzaj

kady wypadek i wzmagaj tym sposobem niebezpiecze-

stwo, które na razie naley jeszcze co najwicej do rze-

czy tylko prawdopodobnych.

Wedug pewnej i urzdowej wiadomoci, jak
Wydzia sejmowy wczoraj wieczorem otrzyma, przyby
baron Jellachich do Schwadorf na czele okoo

2000 rozmaitego wojska, które byo cakiem znuone
i w nie najlepszym stanie.

Sejm z tak sam troskliwoci, tak sam energi,

jak dotd, bdzie sta na stray interesów caej monarchii.

* Wedug oryg. plakatu w formacie dwa razy wikszym od

poprzednich i nastpnych, 57 x 44*5 cm., druk wzdu wikszego boku.
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Tronu i miasta Wiednia. Wydzia sejmowy poleci, w po-

rozumieniu z ministerstwem, naczelnej komendzie Gwardyi
Narodowej, eby miaa w pogotowiu wszelkie rodki obrony

na wypadek jakiej zaczepki.

Mieszkacy Wiednia! W imi ojczyzny, wolnoci i wa-
szego wasnego dobra zaklinamy was, bycie nie dawa
atwowiernie posuchu rozlicznym kamliwym wieciom,
tylko ebycie polegali w zaufaniu na waszej wypróbowa-
nej sile i poczynionych zarzdzeniach.

Wiede, dnia 10 padziernika 1848.

Z ustawodawczego Sejmu.

Franciszek Smolka, Pierwszy Wiceprezydent.

Karol Wiser, sekretarz.

Z c. k. drukarni nadwornej i pastwowej.

7. Obwieszczenie. ^

Wysokie Zgromadzenie ustawodawcze pastwowe
uchwalio: Wród obecnych stosunków okazao si rzecz
konieczn dla utrzymania porzdku i bezpieczestwa:

1. Aeby na czas trwania niebezpieczestwa wszyscy

mowie zdolni do noszenia broni stawili si pod komend
naczelnika okrgu, do którego nale wedle miejsca za-

mieszkania.

2. Aeby wszyscy uzbrojeni mieszkacy m. Wiednia

poddali si bezwarunkowo pod rozkazy Naczelnej Komendy
Owardyi Narodowej w Wiedniu.

Wiede, dnia 12 padziernika 1848.

Z pastwowego Zgromadzenia ustawodawczego.

Smolka, Pierwszy wiceprezydent.

Karol Wiser, sekretarz.

z c. k. drukarni nadwornej i pastwowej.

» Wedug oryginalnego plakatu w formacie 45 x 28*6 cm., ob.

wyej str. 311, przyp. 3. Por. debat w sprawie powyszej uchway:
Yerhandl. d. óserr. Beichst. III. 100 nn.
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8. Uchwaa Sejmu*

z dnia 22 padziernika 1848.

Zwaywszy, e przywrócenie spokoju i porzdku,

gdzie rzeczywicie grozioby ich naruszenie, przysuguje

tylko zwyczajnym wadzom konstytucyjnym i e wojsko

tylko na tyche wezwanie wkracza ma prawo;

zwaywszy, e, jak to kilkakrotne orzeczenie Sejmu

i Rady gminnej stwierdza, rozdranienie, panujce w Wie-

dniu podsycaj jedynie groce mu masy wojska;

zwaywszy wreszcie, e cesarskie sowo z dnia 19

t. m. porcza niecienione utrzymanie wszelkich nabytych

swobód, jakote w szczególnoci wolnych obrad Sejmu;

oznajmia Sejm, e zarzdzenia, poczynione przez feld-

marszaka ksicia Windischgratza, a mianowicie zagroe-

nie stanem oblenia i sdem doranym, s bezprawne.

O tej uchwale maj by zawiadomieni minister Wes-

senberg i feldmarszaek ksi Windischgratz natychmiast

przez kuryerów.

9. Uchwaa Sejmu*

z dnia 24 padziernika 1848.

Poniewa feldmarszaek ksi Windischgratz zarz-

dzi, w jawnej sprzecznoci z cesarskiem sowem z dnia 19

padziernika 1848 i z oczywistem lekcewaeniem uchway
Sejmu z dnia 22 padziernika 1848, now proklamacy,

wydan w Hetzendorf 23 padziernika 1848, wobec m. Wie-

1 Przekad tekstu zawartego w Yerhandl. etc. III. 312. Uchwaa
ta bya niezawodnie plakatowana. Widmann, 1. c. 934, zamieszcza

j z podpisami: Z ustawodawczego Sejmu. Franciszek Smolka, Pre-

zydent — Karol Wiser, Gleiclispach, prowadzcy pióro.

" Przekad tekstu zawartego w Yerhandlungen etc. III. 342.

Na wniosek Podlewskiego (tame str. 343) postanowiono t ucliwa
plakatowa. Widmann 1. c. 939 pomieszcza j (wedug plakatu?)

z dat: W Wiedniu^ dnia 24: padziernika 1848 i z podpisem: Za
Sejm ustawodawczy (tak! bez nazwisk).
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dnia tego rodzaju kroki, przez które znosi zupenie nie-

tylko prawo konstytucyjne, sankcyonowane przez Cesarza,

ale nawet powszechne prawa obywatelskie i ludzkie; przeto

Sejm owiadcza, e to postpowanie ksicia Windischgra-

tza nie tylko jest bezprawne, ale zarówno prawom ludu,

jako i prawom dziedzicznego konstytucyjnego Tronu wrogie.

b) Proklamacye treci zasadniczej.

1. PlEEWSZA »PROKLAMA0YA DO LUDÓW AUSTRYI«. ^

Ludy Austryi!

Nastpstwa nieszczsnych wypadków groz zachwia-

niem zaledwie rozpocztej budowy naszego nowego gma-

chu pastwowego.

Sejm ustawodawczy, który powsta z wolnego wy-

boru ludów Austryi, poj w gronych chwilach 6-go pa-
dziernika wity swój obowizek, powierzony mu do spe-

nienia wzgldem ludów, i cik odpowiedzialno, cic
na nim w obliczu teraniejszoci i przyszoci. Kiedy wzy
prawnego porzdku naraone zostay na potarganie, usio-

wa Sejm na zasadzie penomocnictwa, które od ludów otrzy-

ma, i w porozumieniu z wiedesk ludnoci, dziaa za-

równo przeciw reakcyi, jak przeciw anarchii. Ogosi si

za nieustajcy i wybra zarazem z grona swojego Wydzia
Nieustajcy dla utrzymania publicznego porzdku i bez-

pieczestwa.

1 Przekad z niemieckiego oryginau, pomieszczonego w ste-

nogramie: Yerhandl. d. ósterr. Reichst. III, 18. Tame str. 19 dy-

skusja, w której uctiwalono przetumaczy t proklamacye na jzyki

wszystkici w Sejmie reprezentowanyci narodowoci. Czy polski

tekst, pomieszczony u Widmanna 1. c. str. 893 (tu w czci spoyt-

kowany, lecz znacznie poprawiony) jest przedrukiem takiego, pod

powag Sejmu dokonanego przekadu (którego nie udao nam si
odszuka), czy te jest osobistym przekadem Widmanna — niewia-

domo. S w nim jednak liczne usterki i opuszczenia.
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Sejm Ustawodawczy utrzyma si równie z ca si
na stanowisku, jakie zajmuje i niewzruszenie zajmowa
zawsze bdzie wobec konstytucyjnego Tronu. Wysa de-

putacy do Najjaniejszego Pana, konstytucyjnego Cesa-

rza, aby w zgodnoci z najwyszym piastunem wszeci-

wadztwa wypenia yczenia wszeciwadnego ludu i ubez-

piecza wite jego prawa. Z dobroci serca, zawsze stwier-

dzon, skoni si natycimiast Najjaniejszy Monarcia, by

usun ministrów, którzy zaufanie ludu utracili, a zarz-

dzi utworzenie nowego ministeryum, odpowiedniego po-

trzebom ludów, i da zapewnienie, e nowe to ministe-

ryum zajmie si jaknajszczerzej i jaknajspieszniej spra-

wami ogó pastwa obchodzcemi, wedug wymaga czasu

i potrzeb narodów, pastwo to skadajcych.

Niestety! zniewolono Najjaniejszego Pana 7 padzier-

nika do decyzyi, godnej najgbszego ubolewania, by wy-

dali si z poblia stolicy.

Przez to zagroziy nowe niebezpieczestwa dobru tak

wietnie wywalczonej wolnoci, naszej, do wielkich zada
powoanej ojczyzny. Najwysze dobra obywatelskie i ludz-

kie dadz si tylko w takim razie ocali i utrzyma, je-

eli ludno Wiednia, jeli wszystkie narody, których serca

bij dla wspólnej ojczyzny, znów, jak w miesicu maju,

zo takie same dowody politycznej roztropnoci i wspa-

niaomylnej szlachetnoci.

Ludy Austryi! Ludzie wiedeski! Opatrzno przeka-

zaa nam powoanie równie wzniose jak trudne; mamy
dokona dziea, które, jeeli nam si uda, bdzie przewy-
szao wszystko, cokolwiek nam dzieje wielkiego i wspa-

niaego wskazuj; mamy wznie polityczn budow pa-
stwa, które zjednoczy w sobie rozmaite ludy w bratnim

zwizku, a którego podstaw niezachwian ma by równe

prawo, pierwiastkiem ycia równa dla wszystkich wolno.
Ludy Austryi! Sejm uczyni wszystko, co w jego

mocy, dla dopicia tego wysokiego celu; czycie i wy, co
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W waszej mocy. Zaufanie wasze powoao nas do tego

dziea; tylko zaufanie wasze daje nam si. Czem jestemy^

jestemy przez was i cicemy by dla was.

Stosujc si do koniecznoci i do prawa konstytucyj-

nej monarchii, powzi Sejm dnia dzisiejszego nastpujce
uchway:

a) Aby ministrowie Doblhoff, Hornbostl i Krauss za-

atwiali sprawy wszystkich ministrów, by nietylko czu-

wali nad prawidowym ich tokiem, ale zarazem przez

przybranie nowych si zapewnili pomylny jego skutek,

i eby wreszcie przedstawili Najjaniejszemu Panu jak

najspieszniej do nominacyi nowych ministrów, pozostajc

z Sejmem w nieustajcej stycznoci.

b) Aby wysa memorya do Najjaniejszego Pana

z powodu Jego manifestu, w^ którymby Cesarz konstytu-

cyjny, obok wyjanienia prawdziwego stanu rzeczy, otrzy-

ma z gbi serca pynce zapewnienie szczerej i nieza-

chwianej ' mioci ludów.

Ludy Austryi! Europa patrzy na nas z podziwem,

a nasz wzlot ku wolnoci umieszcz dzieje midzy naj-

wietniejszymi wypadkami. Bdmy wierni sami sobie.

Trwajmy silnie i niezachwianie w poszanowaniu prawa,

stojc przy konstytucyjnej Monarchii i przy wolnoci.

Boe, zachowaj Austry! ^

W Wiedniu 7 padziernika 1848.

Z Sejmu ustawodawczego.

Franciszek Smolka,
Pierwszy Wice-Prezydent Sejmu.

Karol Wiser, Sekretarz.

») W cisym zwizku z t proklamacj by drugi adres do

Cesarza, uchwalony na tern samem posiedzeniu, ob. niej str. 325.

Wniosek co do obu tych aktów wyszed od osobnej komisyi, w któ-

rej imieniu przedstawi go Borrosch {Verhandlungen etc. III. 16).

Komisya ta, skadajca si z 18 przez Smolk zamianowanych czon-

ków (tame str. 15, po 2 z kadej prowincyi), otrzymaa polecenie przed-
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2. Obwieszczenie. ^

Nastpujca uchwaa Wysokiego Zgromadzenia Pa-
stwowego *, powzita na posiedzeniu z dnia 8 padziernika

1848, podaje si niniejszem do powszechnej wiadomoci:

Po pierwsze: Sejm, który wogóle nie moe by
rozwizanym przed ukoczeniem dziea konstytucyi, oznaj-

mia, i wród najgroniejszych okolicznoci pod adnym
warunkiem sam si nie rozwie, ale pozostanie wiernym

niezachwianie swojej powinnoci.

Po wtóre: Sejm jest niepodzieln caoci; on za-

stpuje wszystkie ludy Austryi, które go obesay.

Po trzecie: Sejm jest wskutek cesarskiego mani-

festu z dnia 6 czerwca 1848 i wskutek wolnych wyborów,

dokonanych przez ludy, reprezentowane na Sejmie, jedy-

nym konstytucyjno-legalnym organem zjednoczenia midzy
konstytucyjnym Monarch a udzielnoci ludu *, ku zacho-

waniu nieuszczuplonej wolnoci ludu i dziedzicznego Tronu.

Po czwarte: Sejm, skadajcy si z wolnych za-

stpców wolnych ludów, nie zada adnemu z posów mo-

ralnego przymusu do pozostawania w Sejmie.

Po pite: Sejm wytrwa stale na stanowisku kon-

stawi Izbie wnioski co do stanowiska, jakie Sejm ma zaj wobec

odjazdu cesarza Ferdynanda i jego manifestu dd. Schonbrunn, 7-go

padziernika (ob. niej w tyme »Dodatku« B. 1). Redakcy tej pro-

klamacji opracowa Schuselka (ob. wyej str. 10, przyp. 2)

z wspóudziaem 3 innyci czonków Komisyi.

1 Przekad z oryginalnego plakatu, ob. wyej str. 311, przyp. 3;

i tu spoytkowano przekad Widmanna 1. c. str. 890. Ta uchwaa za-

pada na wniosek Bo rroscha (ob. str. 27, przyp. 5), por. Yerhandl.

d. óster. Reichst. III. 36, dyskusya tame str. 36—40.

' Der hohen Reichs-Versammlung; dalej, w kadym z 6 punk-

tów: Der Reichsiag.

3 Das alleinige konstituionell-legale Organ der Einigung zwi-

schen dem konstitutionellen Monarchen und der Volkssouverdnitdt;

niezupenie waciwe wyraenie : »a udzielnoci ludu«, pozo-

stawiono, w braku lepszego, z przekadu Widmanna.
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stytucyjno - legalnem i na niem bdzie ochrania konsty-

tucyjno - legalnymi rodkami ojczyzn, dziedziczny Tron

i wolno ludów.

Po szóste: Sejm wzywa wszystkich swoich nieo-

becnych czonków, czy to za urlopem, czy bez urlopu,

aeby najdalej w przecigu czternastu dni, od dzi liczc,

stawili si w Sejmie.

W Wiedniu, dnia 9 padziernika 1848.

W imieniu Sejmu ustawodawczego.

Pierwszy wiceprezydent:

Franciszek Smolka.

Karol Wiser, Sekretarz.

Z c. k. drukarni nadwornej i pastwowej.

3. Druga proklamacya (do ludów Austryi). ^

Ludy Austryi!

Sejm, powoany waszem zaufaniem do pokojowego

dziea ukonstytuowania naszej wolnoci, przemoc wypad-

ków znalaz si nagle poród walki obecnej chwili.

1 Przekad z ustalonego ostatecznie (po duszej dyskusyi)

tekstu proklamacyi, Yerhandl. d. osierr. Beichst. III. 277
;
pierwotny

tekst projektu proklamacyi, wniesiony przez Schuselk imieniem

Wydziau Nieustajcego na posiedzeniu 18 padziernika razem z pro-

jektem pitego adresu do Cesarza, tame str. 225; przerobiony

za (po odesaniu pierwotnego projektu do Wydziau Nieustajcego,

i jego imieniem) przez Goldmarka na posiedzeniu 20 padzier-

nika przedstawiony tekst tame str. 272. Dyskusya nad manifestem

(17 padz.) tame str. 204-211, (18 padz.) 226-232, 233-242, (2Q

padz.) 273—277. Tame str. 278 wymienieni posowie, którzy pod-

jli si tomaczenia manifestu na jzyki: polski, czeski, »poudnio-

wo-sowiaski« i woski. Por. wyej str. 95. Tekst polski u Wid-

manna 1. c. str. 923 (tu czciowo spoytkowany), nie oddajcy do-

kadnie myli oryginau, nie moe by chyba przedrukiem sejmo-

wego tomaczenia (Kaskiego).

21DZIENNIK FR. SMOLKI.
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Sejm musia w tej walce przedewszystkiem pozosta

wiernym swemu powoaniu pokojowemu, wyta wic do-

td wszystkie swe siy, by zapobiedz wybuchowi ostrego

starcia, by wród wiru obecnyci okolicznoci znale
i wskaza szlak pojednania i spokoju. Usiowania Sejmu

nie odniosy dotd podanego skutku. Szlachetny lud wie-

deski zapanowa wprawdzie nad swem rozgoryczeniem

i ochot do walki i unika natarcia na wojska, postpu-

jce z oczywist nieprzyjani. Wprawdzie wypowiedzia

nawet Najjaniejszy Pan swoje najzupeniejsze uznanie dla

wszystkich kroków, jakie Sejm poczyni celem powstrzy-

mania grocej anarchii, ale niemniej pozostaje Wiede
jeszcze cigle w tern samem wojennem, gronem pooe-
niu, które wznieca obaw wybuchu krwawej walki a w jej

nastpstwie i rozprzenia prawnego porzdku.

Wkroczenie wojska kroackiego, obcego konstytucyj-

nej dziedzinie Austryi, zagrozio bezporednio WiednioAvi.

Nadaremnie dooy Sejm wespó z odpowiedzialnem mini-

steryum wszelkiego starania, aby spowodowa odwrót tego

wojska, przeciwnie, Kroaci byli tylko przedni stra co-

raz wikszych mas wojska, które ju cile obsaczyy
stoeczne miasto Wiede.

Ich forpoczty wtargny ju w ulice miejscowoci,

nalecych do Wiednia, dotykajc granic miasta; rozbra-

jaj Gwardy Narodow, zorganizowan w okolicach Wie-

dnia prawnie na mocy cesarskiego sowa, spokojni podró-

ni dostaj si do wizienia; przejmuj listy, wstrzymuj
dowóz ywnoci, ju i kule dziaowe wpaday na ulice

przedmie, nawet posów sejmowych wi i krzywdz,
sowem — Wiede doznaje z kadym dniem coraz bar-

dziej wszelkich nieszcz oblonego miasta. Nadaremnie

protestowa Sejm przeciwko temu ca si swojej powagi;

wobec takich faktów musia Sejm denie ludu wiede-
skiego do zarzdze potrzebnych ku wasnej obronie uzna
za nieodzowne. Wiede — to stolica pastwa, uwicona
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powag wieków, i adne inne miasto nie moe ni by;
Wiede jest ogniskiem interesów wszystkich ludów Austryi,

a kad klsk, spadajc na Wiede, odczuwaj bolenie

najodleglejsze czci pastwa; Wiede jest jedyn moliw
siedzib sejmu, który ma orzec o równouprawnieniu tak

rónorodnych narodów; Wiede jest kolebk i warowni
naszej wolnoci.

Ludy Austryi! Wiedeska ludno jest wasz, wszyst-

kich ludów austryackich przedstawicielk, Wiede by dla

was wszystkich zawsze gocinn stolic. Kto wic jest

wiernym ojczynie, konstytucyjnemu tronowi i wolnoci

ludu, ten musi sprzyja Wiedniowi.

Sejm uznaje wic to za wity swój obowizek, dzia-

a zarówno przeciwko anarchii jak przeciw reakcyi; nie-

chaj reakcya nie wydrze nam ani szczypty naszej wol-

noci, anarchia za niech nie zniszczy caego tej wolnoci

skarbu.

Tego chce Sejm, tego chce on dla wszystkich ludów

i dla wszystkich stanów ludu, dla wolnego obywatela i dla

walecznego wojownika za ojczyzn. Aby tego jednak do-

kona, trzeba ocali Wiede, utrzyma go w peni jego

si i wolnoci.

Ludy Austryi! Zaufajcie tym, których wybralicie,

aby strzegli praw waszych i waszych dzieci, zaufajcie

tym, którzy uwolnili wasz ziemi od paszczyzny, od

dziesicin i wszelkich innych niesprawiedliwych ciarów,
a którzy wanie przystpuj do obrad nad ustawami, ma-

jcemi wytworzy trwa podstaw waszej wolnoci. Wzmo-
cnijcie wic nas ca wasz moraln potg dla obrony

ucinionego Wiednia, poprzyjcie nasze sowo waszym
wszechpotnym gosem, pomócie nam zakl Cesarza,

by przez ustanowienie nowego popularnego ministeryum,

przez wycofanie wojsk z Niszej Austryi, przez zaprzy-

sienie armii na swobody ludu, obdarzy spokojem mia-

21*
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sto Wiede i pastwo, aby w bogosawiestwie pokoju

zakwito nowe szczcie ojczyzny.

W Wiedniu, dnia 20 padziernika 1848.

Z Sejmu Ustawodawczego.

c) Adresy Sejmu do Cesarza Ferdynanda.

1. Pierwszy adres. * 6 padz. 1848.

Zwoany przez Wasz Cesarsk Mo Sejm Ustawo-

dawczy, który w tym powanym momencie pragnie w ró-

1 Przekad z oryginalnego tekstu u Widmanna 1. c. str. 388,

zamieszczonego tame wedug protokou (nie wedug stenogramu)

posiedzenia Sejmu 6-go padziernika 1848 (mylnie tame jako 65-te

oznaczonego). Stenogram tego, w tak wyjtkowych okolicznociaci

odbytego posiedzenia (ob. wyej str. 70 nn.), zamieszczony w Ver-

handlimgen d. ósterr. Reichst. III. 1—10 jest bardzo niedokadny;

dopiero sprawozdania z dalszych posiedze permanencyi sejmowej

przybieraj znów charakter stenogramÓAY w cisem znaczeniu tego

sowa. Wedug tego (rzekomego) stenogramu (tame str. 4, 5) posta-

wiono na wniosek Borroscha (ob. wyej str. 27, przyp. 5) wy-

sanie deputacyi do Cesarza z adresem, na wniosek Wieko*w-
skiego (ob. wyej str. 118, przyp, 1) yczenie, eby Doblhoff

i Hornbostel pozostali w nowem ministerstwie, na wniosek Z i e-

miakowskiego danie w sprawie cofnicia manifestu z 3-go

padziernika, na wniosek Dem e la za poAvierzono wj^pracowanie

adresu Pillersdorffowi. Nie dziw, e elaborat Filiersdorffa, wyko-
nany na poczekaniu wród tak wyjtkowych okolicznoci, zwizy
i jdrny, ma takie cechy szczególnego popiechu. W stenogramie

1. c. str. 6 nadmieniono dalej tylko: Ahg. Pillersdorff liest die

Adresse an S-e Majestat vor, bez tekstu adresu, który jednak po-

mieszczono w urzdowym (nie stenograficznym) protokole, jak wi-

da z przytoczonej wzmianki Widmanna. Po odczytaniu projektu

adresu wniós Borkowski (ob. wyej str. 41, przyp. 2), eby do-

da prob o powszechn amnesty, czego zatem w pierwotnym,

jeszcze krótszym tekcie adresu nie byo. Uchwalono to, a Pillers-

dorff za chwil odczyta zredagowany bezzwocznie dodatek w spra-

wie amnestyi. Tak wic na tre adresu z 6-go padziernika, uchwa-

lonego pod prezydyum Smolki, zoyy si przewanie myli, podane

przez trzech innych Polaków: Wiekowskiego, Ziemiakowskiego

i Borkowskiego.
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wnej mierze stwierdzi swe lojalne uczucia ^ wzgldem
konstytucyjnego Tronu, jak i sw troskliwo o utrzyma-

nie spokoju i dobra Monarchii, uchwali wskaza Waszej
Cesarskiej Moci utworzenie popularnego ministeryum, za-

ywajcego zaufania ludnoci, a to ze wspóudziaem do-

tychczasowych ministrów Doblhoffa i Hornbostla, jako

nieodzown potrzeb celem przywrócenia porzdku. Wasza
Cesarska Mo raczy równie, aby jaknajspieszniej zatary
si wszelkie bolesne wspomnienia dzisiejszego dnia, wyrzec
amnesty dla wszystkich osób cywilnych i wojskowych,

które w tych wypadkach bray udzia. Sejm uwaa sobie

zarazem za obowizek zanie do Tronu yczenie, aby
odwoano Najwyszy Manifest z 3-go b. m. z nominacy
barona Jelaia na król. komisarza na Wgrzech.

W Wiedniu, dnia 6 padziernika 1848.

Smolka, Pierwszy wiceprezydent.

W i s e r, sekretarz. *

2. Drugi adres.' 8 padz. 1848.

Najjaniejszy Panie!

Sejm, który wobec penych grozy wypadków ostat-

nich dni uzna za jeden z pierwszych swoich obowizków
wynurzy swemu konstytucyjnemu Monarsze przez osobn

^ W tekcie oryginalnym: ehenso seine Ergehenheit fiir

den konstitutionellen Thron. Dosownie: er^e6e/^= o d d a n y ; e je-

dnak w polskim jzyku brak rzeczownika, utworzonego z tego przy-

miotnika, a niestosowny dobór jakiegokolwiek synonimu skaziby

znamienn cech tego lapidarnego aktu, uylimy tu wyrazów: »lo-

jalne uczucia«, co chyba najdokadniej jeszcze oddaje sens ory-

ginau, zwaszcza, e we wniosku Borroscha uyto wyraenia: eine

Loyalitdtsadresse.

2 Skad deputacyi, wysanej z tym adresem, str. 70, przyp. 2.

^ Przekad z niemieckiego oryginau, pomieszczonego w ste-

nogramie posiedzenia Sejmu 8 padziernika 1848 {Yerhandlungen

etc. III. 47), z czciowem spoytkowaniem przekadu Widmanna
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Deputacy nietylko swoj szczer mio, ale zarazem

przedstawi rodki, jakimiby mona uspokoi umysy
i uciyli wielkie niebezpieczestwa — zosta wkrótce potem

przeraony poaowania godn wiadomoci, e WCMo
oddalie si z poblia Swojej rezydencyi. adne sowo
uspokajajce co do zamiaru, trwania i celu tego wydale-

nia si nie zostao w drodze konstytucyjnej wypowiedziane,

aeby umierzy obawy ludów, wywoane przez tak nie-

szczsne postanowienie. Wobec tak powanego pooenia
uchwali Sejm odezw do ludów Austryi, a zarazem me-

morya do Waszej Ces. Moci, majcy na celu otwarcie

wyjani stan rzeczy a konstytucyjnemu Cesarzowi ze

szczerego serca da zapewnienie, e rzetelna mio lu-

dów ku Niemu jest niezachwiana. Mio ta wymaga za-

ufania, Najjaniejszy Panie! — zaufania do ludu, który

powinien i chce si skupi okoo Tronu, zaufania do jego

zastpców, których ten wolny lud wybra dla dania w^y-

razu swojemu przewiadczeniu. Zastpcy tego ludu uznaj
i wypeniaj swój wity obowizek: zabezpieczy nie-

wzruszonemi rkojmiami prawa i sw^obody ludu, który ich

1. c. str. 900. o genezie tego adresu i jego cisym zwizku z uchwa-

lon 7-go padziernika »Proklamacy do lu dó w Au s t r y i<^

ob. wyej str. 319, przyp. 1. W zasadzie postanowiono wystosowa
ten adres równoczenie z uchwa w sprawie »Proklamacyi do lu-

dów Austryi «, przy czem uywano na przemian wyraenia Adresse

i Denkschrift (memorya); w proklamacyi z 7 padziernika (str. 317)

nazwano ten akt: eine Denkschrift, podobnie i Smolka, przerywajc
posiedzenie 8-go padziernika o Va2-giej na 3 godziny, celem zre-

dagowania projektu tego adresu podczas przerwy, uy te wyra-

enia: eine Denkschrift an Setne Majestat. Redakcyi tego aktu do-

kona Pillersdorff (ob. wyej str. 110, przyp. 2) z wspóudzia-

em 2 innych posów; on te jako sprawozdawca wniós tekst adresu

na wieczornem posiedzeniu 8-go padziernika. Uchwalono go bez

zmiany, z jedyn stylistyczn poprawk, wniesion przez Pieczy-

kowskiego (ob. wyej str. 158, przyp. 1), zamiast: Yertrauen ziwi

Volke, welches sich um den Thron schaaren soli — schaaren soli

imd will.
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wysa, a zarazem dla Tronu wytworzy niezaciwian
podstaw, jakiej mu da nie moe przemoc i samowola.

Byoby to rzecz niezmiernie bolesn dla zastpców ludu,

dla czonków Sejmu, gdyby im w penieniu tego wielkiego

powoania miao przeszkodzi zdarzenie, które moe za-

szczepi nasienie najniebezpieczniejszej nieufnoci, rozlu-

ni wzy przywizania do Tronu i rozdmucha wojn
domow, najstraszniejsz ze wszystkich okropnoci, jeli

si nie zaegna szybko tego niebezpieczestwa.

Peen zaufania woa wic Sejm, a przez niego woa
prawy i wypróbowany w wiernoci do swego Monarchy
lud, by powróci do siedziby rzdu i przez powrót Swój

doda odwagi wiernym synom ojczyzny a nieprzyjacioom

wolnoci odj odwag i otuch, by udaremni wszelki

nieszczsny zamach, czy to ze strony reakcyi czy te
anarchii pochodzcy, a nie przewleka dziea ukonstytuo-

wania, w którem ludy Austryi pragn znale jedyne

zbawienie, uspokojenie i rkojmi szczliwej przyszoci.

Obdarz, Najjaniejszy Panie, spokojem wszystkie ludy,

oczekujce Twego powrotu, d za szlachetnym popdem
Twego serca, poó kres wojnie domowej, co wszczta

w jednej czci pastwa, ogarnaby niebawem niszczc
poog cay jego rozlegy obszar! Do spenienia tego wiel-

kiego zadania wybierz doradców, godnych zaufania tak

Twojego, jako i poczciwego a pragncego wolnoci ludu;

wdziczno i bogosawiestwo tego ludu uwietni naj-

wspanialej koron WCMoci. ^

1 Adres ten by zapewne (tak jak i poprzedni z 6-go padzier-

nika) podpisany przez Smolk, jako I wiceprezydenta, i przez je-

dnego z sekretarzy Sejmu; w stenogramie niema o tem wzmianki,

por. niej str. 330, przyp. 1. Przesano go Cesarzowi za poredni-

ctwem ministra Hornbostla, którego Cesarz wanie by wezwa do

siebie.
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3. Trzeci adkes. ^ 11 padz. 1848.

Najjaniejszy Panie! Sejm nie straci nigdy z oczu

witego obowizku sta na stray praw dziedzicznego

Tronu i wolnoci ludu, nawet poród najgroniejszych olco-

licznoci ^, i trwa nieprzestannie w tym obowizku, bo

tylko to daje mono ratowania wspólnej ojczyzny, dzie-

dzicznego Tronu i wolnoci ludu, czemu wszystkiemu w ró-

wnej mierze grozi zgub najstraszniejsza wojna domowa,

która niezawodnie wkrótce ogarnie wszystkie prowincye

austryackiego cesarstwa. Gdy lada dzie odezwa si moe
i bytowi Monarchii zagrozi to powszechno - dziejowe »za-

póno«, któreby ludy powierzone od Boga Waszej Cesar-

skiej Moci ^ musiay opaci mieniem, krwi i na zawsze

utrat zaufania do ojcowskiego serca swego konstytucyj-

nego Monarchy — w tych penych grozy chwilach, nie

moe Wasza Cesarska Mo znale doradcy, na którego

bezpieczniej mona si spuci, i któryby zgubn przy-

szo janiej przewidywa, jak go masz wanie w Sejmie!

Usuchaj WCMo i teraz jego wiernej rady i we j so-

bie do serca, jak to uczynie w Innsbrucku.

Nie moe to by zamiarem Waszej Cesarskiej Moci,

by Sejm odpowiada za wypadki, które zaszy w kadym

1 Przekad z niemieckiego oryginau, pomieszczonego w ste-

nogramie z wieczornego posiedzenia Sejmu dnia 11 padziernika

1848 (Yerhandlungen etc. III. 90), z czeciowem spoytkowaniem
przekadu Widmanna 1. c. str. 906. Autorem tego adresu i sprawo-

zdawc w Izbie by Borrosci (ob. wyej str, 27, przyp. 5).

' W pierwotnym projekcie adresu stao w tera miejscu za-

miast: »poród najgroniejszyci okolicznoci« — »poród dwócli wro-

gici sobie obozów*. Zmiana nastpia za zgod Borroscia na wnio-

sek Ignacego Paula (sekretarza I austr. Kasy Oszczdnoci w Wie-

dniu, posa okr. wyb. Gabel w Czeciaci, por. wyej str. 79, przyp. 2).

3 Do tego ustpu wniós Hubicki poprawk, przemawiajc za

wypuszczeniem wyrazów: (ludy) »powierzone od Boga Waszej Ce-

sarskiej Moci «, Borrosci jednak sprzeciwi si, a w gosowaniu po-

prawka Hubickiego upada (Yerhandlungen etc. III. 91).
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razie poza zakresem jego ustawodawczej dziaalnoci; nie

moe to by wol Waszej Cesarskiej Moci, by w pomst
za ohydne morderstwo, popenione w lepej zaciekoci
ludu na jednym mu, którego Sejm usiowa ocali wszel-

kimi rodkami, jakie byy w jego mocy, tysice niewin-

nych ludzi powici, rezydency i miasto stoeczne

WCMoci wystawia na zniszczenie, a skutkiem tego wy-
da ludy Monarchii na rze domowej wojny i samo istnie-

nie Cesarstwa naraa na niebezpieczestwo.

Najjaniejszy Panie! Sejm skada si z patryotów^,

zarówno przejtych wiernoci dla dziedzicznego Tronu,

jako i dla wolnoci ludów, z mów gotowych na mier
w niezomnej obojga obronie, gotowych pa w chwale-

bnem wspózawodnictwie, jako godni synowie ojczystych

krajów, które tu przedstawiaj. Mech Sejm bdzie Kur-

cyuszem, który jeeli runie w otcha wojny domowej,

zasklepi j i utoruje drog drugiemu Sejmowi, powoanemu
da ludom Austryi szczcie swobód! — Jeliby jednak

ofiary te pady bezowocnie, wówczas. Najjaniejszy Panie,

bdzie ten Sejm y niezatarty w pamici ludów austryac-

kich, — ale nie jako porednik, tylko jako oskaryciel

tych wszystkich, co WCMo od tego wstrzymuj, aby
szed za wiern prawdzie rad Sejmu, za popdem was-
nego serca, tchncego tylko mioci, i za gosem Boga,

objawiajcym si w tem sercu, który czyni szczcie lub

niedol milionów obywateli pastwa zalenem od postano-

wienia WCMoci! Bóg jest wiadkiem czystych zamiarów

Sejmu, który WCMo jako wadc konstytucyjnego naj-

uroczyciej zaklina, by powróci, zamianowa stosownie

do Swego przyrzeczenia ministeryum mie ludowi, i po-

wstrzyma wszelkie nieprzyjazne kroki przeciw swojej

stolicy, przeciw Wiedniowi, którego mieszkacy nawet

w owym dniu, kiedy by widowiskiem ohydnej walki oby-

wateli midzy sob, nie wydali ani jednego okrzyku nie-

ufnoci przeciw swojemu ukochanemu Monarsze, gdy
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O rzetelnej Jego woli co do porczonych powtórnie w ce-

sarskim manifecie z dnia 6 lipca swobód nie objawia si

nigdy najmniejsza wtpliwo. To bezprzykadne w dzie-

jach zaufanie ludu moe by tylko odwzajemnione zupen
ufnoci Waszej Cesarskiej Moci i nic nie powinno istnie

midzy Wadc a Ludem, jak tylko wze wdzicznoci

ludu, czcy ich oboje w nierozerwaln konstytucyjn

cao.
Zaufaj Wasza Cesarska Mo i tym razem Sejmowi

i jego radom, które niezawodnie przynios, w swej ser-

decznoci, zarówno dla Waszej Cesarskiej Moci pene
chwaty jak i dla ludów bogie skutki, gdy natomiast woj-

skowe rzdy, rozlewem krwi jedynie dajce si utwier-

dzi, nie dugoby potrway, rzucajc posiew nieobliczonych

nieszcz!

^

4. CzwAKTY ADEES. ^ 13 padz. 1848.

Trzy dni zaledwie przedzielaj ten dzisiejszy, peen
najgbszej czci adres Sejmu Ustawodawczego od ostatniego

adresu Izby do Waszej Cesarskiej Moci, a w cigu tych

1 Po uchwaleniu caego adresu w tekcie zredagowanym przez

Borroscha, z jedyn poprawk Paula (którato uchwaa zapada

ogromn wikszoci gosów), Smolka zapyta Izb, czy adres ma
by podpisany przez »cae zgromadzenie » czy tez przez prezydyum?

Na to odezwa si jeden gos: »Przez prezydyum«. By zatem i ten

adres — jak pierwszy, str. 325 — podpisany przez Smolk i jednego

z sekretarzy. Por. wyej str. 79, 80; skad deputacyi, wysanej z tym

adresem, str. 80, przyp. 1.

* Przekad z niemiecldego oryginau, pomieszczonego w ste-

nogramie z wieczornego posiedzenia 13 padziernika 1848 (Yerhandl.

etc. III. 136). Autorem i sprawozdawc w Izbie by Borrosch (por.

wyej str. 328, przyp. 1). On te by na wieczornem posiedzeniu

poprzedniego dnia (tame str. 121— 124) wnioskodawc nietylko

w sprawie tego adresu, ale i co do samej idei zwoania kongresu

ludów królestwa wgierskiego i Austryi. Na wniosek Pilersdorffa

powierzono Borroschowi uoenie adresu, i zoono osobn komisy
z delegatów sekcyi sejmowych celem zbadania jego elaboratu przed
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trzech dni z kad godzin staje coraz groniej rozbicie

pastwa przed oczyma milionów jego obywateli, którzy

cz w sobie gotow do wszelkich powice mio wol-

noci ludu z niewzruszon wiernoci wzgldem konstytu-

cyjnego Monarchy i z najpeniejszem poczuciem sprawie-

dliwoci wzgldem kadej narodowoci Austryi; narodowe

rozterki i zawikania krzyuj si nieustannie z kadem
usiowaniem, skierowanem ku urzeczywistnieniu wolnoci

i ku ocaleniu ojczyzny. I przyszo wreszcie do tego, e
to, co moe by jedynym rodkiem, by z yczeniami lu-

dów liczy si wedug susznoci, a na co niestety tak

dugo nie zwracano uwagi— staje si dzi jedyn kotwic
ratunku wród rozhukanych, burz miotanych fal. Jedy-

nym rodkiem ratunku moe by dzi tylko midzynaro-

dowy kongres ludów wspólnej austryackiej ojczyzny —
kongres, którego idea moe si dzi wreszcie urzeczywist-

ni, dla wszystkich wspólnego dobra, przez wspódziaanie

zarówno interesów materyalnych, ujawnionych w caej

swej potdze, jak i potrzeby wzajemnej obrony sw^obód

ludowych i praw wszystkich narodowoci.

Armia, której celem jest obrona ojczyzny przeciw-

zewntrznemu nieprzyjacielowi,moe jeszcze odnie w ohy-

dnej wojnie domowej niejedno zwycistwo, za drogo szcz-

ciem ludu opacone, ale nie zdoa wypleni za, wzmaga-

jcego si raczej wskutek jej dziaa, poniewa zw^alczane

przez ni interesy o potnej ywotnoci w^ jej wasnem

wniesieniem na pene posiedzenie Izby. Zajo to cay dzie 13 pa-

dziernilia; wedug twierdzenia Borroscia, liady wyraz jego elabo-

ratu by doltadnie oceniany przez liomisy, on sam za slioni si

do kompromisu w niektóryci punktaci, eby doprowadzi w komi-

syi do jednomylnoci. W Izbie po niedugiej dyskusyi (tame str.

137—139), po której odrzucono poprawki Kaskiego (ob. str. 215,

przyp. 2), Dylewskiego (ob. str. 9, przyp. 1) i Goldmarka (ob. str. 57,

przyp. 3), uchwalono adres w redakcyi Borroscia bez zmiany. Por.

wyej str. 83—85, 88.
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onie si ujawniaj i rozbijaj armi na wrogie sobie

obozy. — Najjaniejszy Panie! Ludy Austryi maj i dzi
jeszcze ufno do swego konstytucyjnego Monarchy, i nie

mog wierzy, nie chc wierzy, iby mioci przepe-

nione serce Waszej Cesarskiej Moci dao si od tego po-

wstrzyma, by swym ludom zaufa i zgodzi si na poko-

jowy kongres zamiast krwawej zbrojnej przemocy. Wspa-
niae imi Waszej Cesarskiej Moci bdzie uwicone w ser-

cach ludów, uwiecznione niemiertelnie w historyi, jeli

Wasza Cesarska Mo wysucha tej gorcej proby lojal-

nie postpujcego Sejmu. Jako szczerze lojalny Sejm, nie

moe on da powodu do jakichkolwiek zudze i musi —
zwaszcza ze wzgldu na królestwo w^gierskie — ode-

prze najstanowczej takie pojmowanie rzeczy, jakoby Sejm

austryacki mia suy za pokojowe narzdzie tym samym
celom, do których na Wgrzech dotd zdano za pomoc
siy zbrojnej, a wskutek których wanie i w zachodnich

krajach koronnych Waszej Cesarskiej Moci zaczyna si
rozjarza wojna domowa.

Sejm Ustawodawczy ma wycznie ten jedyny cel

przed oczyma, by zagasi pochodni wojny domowej, by

mu dane byo speni obowizki, cice na nim wobec

reprezentowanych w nim ludów, i umoebni, z zabez-

pieczeniem midzynarodowych interesów midzy koron
wgiersk a zczonemi w Sejmie Ustawodawczym pro-

wincyami, ów na braterstwie ludów oparty zwizek, któ-

rego domaga si obowizek samozachowawczy wszystkich

interesowanych, o ile ma si ustrzedz od zguby prawa

dziedzicznego Tronu, ludowych swobód, narodowoci i po-

mylno ojczyzny, zwizan ze wspólnymi interesami

materyalnymi.

Sejm Ustawodawczy zaklina zatem Wasz Cesar-

sk Mo, by rozkaza bezzwocznie zwoa do Wiednia

kongres pokojowy ludów wgierskiego królestwa

i jego krajów koronnych, zoony z wysaców, swobodnie
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przez te kraje wybranych, a z wspóudziaem midzyna-
rodowego wydziau, skadajcego si z posów Sejmu Usta-

wodawczego, i z wspódziaaniem obu odpowiedzialnyci

ministeryów, austryackiego i wgierskiego. Oby ten kon-
gres pokojowy da sposobno, ile monoci jak naj-

rycilej, powoa take królestwo Lombardyi i Wenecyi
do powierzonego sobie dziea.

Sejm koczy ten peny czci i lojalnoci adres tem

witem ^ zapewnieniem, e mia jedynie przed oczyma
wspólne dobro wszystkich ludów austryackiego Cesarstwa,

które musi liczy si z midzynarodowymi stosunkami

w obrbie swych granic, aby na miejscu nie dajcej si

utrzyma starej budowy pastwa, wznie now, zastoso-

wan do zdobyczy, które s porczone cesarskiem sowem.
To chwila, kiedy mdro i sprawiedliwo zdoa jeszcze

moe z tej koniecznoci, jaka sama narzuca si ostatecz-

nie po niszczcych wojnach domowych, wytworzy trwa
podwalin wolnoci ludów i szczcia ludów. Sejm Usta-

wodawczy oddaje zatem spraw szczcia albo niedoli mi-

lionów ludzi monarszemu sercu Waszej Cesarskiej Moci,

niezawodnie mioci ku nim bijcemu, a niech potomno
osdzi dziaanie Sejmu, jeliby mniej nieuprzedzone w oce-

nieniu sytuacyi osobistoci stany z swoj rad midzy
Wasz Cesarsk Moci a lojalnym Sejmem, udaremnia-

jc skutek tego adresu, który wypyn z równie szcze-

rych uczu wzgldem dziedzicznego Tronu i wzgldem
wolnoci ludów.

Niech Bóg bogosawi Wasz Cesarsk Mo a przez

Jego postanowienie ludy Austryi!

W Wiedniu 13 padziernika 1848.^

^ mit der he iiigen Yersicherung — tomaczymy dosownie

to niezwyke wyraenie.
* Wedug* dyrektyw}^, danej przez Izb po uciwaleniu poprze-

dniego adresu z 11 padziernika (ob. str. 330, przyp. 1) i ten adres
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5. Pity adres. ^ 18 padz. 1848.

Najjaniejszy Panie!

W odpowiedzi, któr WCMoó raczye da na adres

Sejmu UstaAYodawczego z d. 13 padziernika, objawie
WCMoó zamiar uycia wszelkici rodków, by w stolicy

przywróci spokój i bezpieczestwo a Sejmowi Ustawo-

dawczemu da mono dalszego obradowania bez a-
dnych przeszkód.

Sejm Ustawodawczy uwaa sobie za obowizek za-

rczy WCMoci stanowczo, e wspomniane Najwysze
orzeczenie polega na nieznajomoci rzeczywistego stanu

rzeczy, gdy stolica nie potrzebuje bynajmniej przywróce-

nia spokoju i bezpieczestwa, a tylko wojska obozujce
w okolicy Wiednia i grone ich a nieprzyjazne dziaania

utrzymuj w ludnoci wiedeskiej wzburzenie i do bacz-

nego zbrojenia si zniewalaj, które wobec co chwila gro-

by niezawodnie podpisany przez Smolk (wanie obranego preze-

sem Sejmu) i jednego z sekretarzy.

1 Przekad z niemieckiego oryginau, pomieszczonego w ste-

nogramie z rannego posiedzenia 18 padziernika {Yerhandlungen

etc. III. 225). Uchwaa w sprawie wysania nowego adresu do Ce-

sarza, zapada na wniosek Wydziau Nieustajcego, a wskutek wia-

domoci o posucianiu deputacyi, wysanej z poprzednim adresem,

na posiedzeniu rannem 17 padziernika (tame str. 189— 192); re-

dakcy adresu pewierzono Wydziaowi Nieustajcemu. Na popou-
dniowem posiedzeniu tego dnia, sprawozdawca Wydziau Nieusta-

stajcego Sciuselka, wezwany przez prezydenta do odczytania pro-

jektu nowego adresu, owiadczy, e Wydzia Nieustajcy uzna za

rzecz konieczn wnie równoczenie z tym elaboratem projekt no-

wego manifestu «Do ludów Austryi«, wskutek czego do-

piero nazajutrz bdzie móg to uczyni (tame str. 204, dyskusya

nad tym przedmiotem tame str. 206—211). Nazajutrz za, na posie-

dzeniu 18 padziernika przedstawi Schuselka imieniem Wydziau
Nieustajcego zarówno tekst adresu, jak i manifestu »Do ludów

Austryi«, por. wyej str. 321, przyp. 1.
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cego napadu i coraz cilejszego cernowania miasta jest

rzecz nieodzown.

Sejm przeto, w interesie prawdziwej wolnoci ludu,

któr WCMo kilkakrotnie ju swoim ludom jak najwi-
ciej przyrzeke urzeczywistni, jakote w interesie Tronu

konstytucyjnego, wypowiada niezomne przekonanie, e r-
kojmie utrzymania spokoju i bezpieczestwa dane by
mog jedynie w rychem utworzeniu przyobiecanego przez

WCMo popularnego ministeryum, w natychmiasto-

wem odwoaniu wojsk, skoncentrowanych obecnie w Ni-
szej Austryi, w bezzwocznem sprowadzeniu garnizonu

wiedeskiego do minimum, a zarazem w zaprzysieniu

wojska na swobody i prawa sankcyonowane przez WCMo,
z ponownem uznaniem zasady, e wojska we wntrzu
kraju mog dziaa jedynie na wezwanie cywilnych wadz.

Sejm uwaa równie dla zachowania swej godnoci

za rzecz konieczn, zoy niniejszem uroczyste owiad-

czenie, e zupena wolno jego obrad nie bya nigdy

z adnej strony naruszon, i e przeniesienia jego siedziby

na inne miejsce nie uznaje bynajmniej za rkojmi wol-

noci swych dalszych obrad, ale raczej musiaby w niem

widzie zarzut — który niniejszem odpiera — jakoby

kiedykolwiek, ulegajc zewntrznym wypywom, uchybi

swxmu wysokiemu stanowisku i witym obowizkom lub

jakoby zdolnym by to w przyszoci uczyni.

W tym samym wzgldzie uwaa Sejm Ustawodaw-

czy za konieczne zoy otwarte owiadczenie w osobnej

odezwie do ludów, które reprezentuje, wyjaniajc w niej

swe stanowisko i dziaalno, a WCMo znajdziesz w do-

czonym odpisie tego manifestu wypowiedziane zasady,

wedle których prawowici przedstawiciele Austryi posta-

nowili dziaa dla dobra wspólnej ojczyzny.

Sejm dochowa tej samej wiernoci wobec konstytu-

cyjnego Tronu, z jak staje w obronie w^olnoci ludu. Racz

wic WCMo z ufnoci wysucha rzetelnego sprawo-
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zdania Sejmu o prawdziwym stanie rzeczy, racz wysu-
cha opartych na niem wniosków, a przez to urzeczy-

wistni rozwizanie najwyszego zadania Monarchy: uszcz-

liwienie narodów.

W Wiedniu, dnia 18 padziernika 1848.

Za Sejm konstytuujcy, tego Prezydyum:

Franciszek Smolka, Prezydent.

Karol Wiser, Sekretarz.

Gleispach, Sekretarz. *

6. Szósty adres. ^ 25 padz. 1848.

Najjaniejszy Panie!

Sejm Ustawodawczy nie móg nigdy da Waszej Ce-

sarskiej Moci wymowniejszych dowodów niezomnej wier-

noci, jak przejty jest wzgldem wolnoci, wzgldem
dobra caoci ojczyzny i wzgldem konstytucyjnego Tronu,

jak w penem powicenia dziaaniu tych ostatnich dni,

^ W tekcie, pomieszczonym w stenogramie, niema podpisów;

tekst podany u Widraanna 1. c. 917—920, zarówno orygina jak

i przekad, opatrzony podpisami, jak wyej; zdawaoby si zatem,

e Widmann przedrukowa orygina skdind, ciocia cytuje wy-
ranie stenogram.

* Przekad z orj^ginalnego tekstu, pomieszczonego w steno-

gramie z posiedzenia Sejmu 25 padziernika 1848 {Yerhandlungen

etc. III. 352—354). Eedaktorem projektu, wniesionego na wieczor-

nem posiedzeniu tego dnia, imieniem Nieustajcego Wydziau, by
Jan Um a u f t, literat wiedeski, pose m. Litomierzyc w Czecliach.

Wniesienie projektu poprzedzia mowa staego sprawozdawcy Wy-
dziau Nieustajcego, Schuselki (ob. str. 10, przyp. 2), który odczy-

ta manifest ces. Ferdynanda z 22 padz. o odroczeniu Sejmu i prze-

niesieniu do Kromierzya i motywowa uciwalone przez Wj^dzia

Nieustajcy wysanie nowego adresu do Cesarza (von dem uhelbe-

ratenen Kaiser mi einen besser zu beratenden appellieren). Z adre-

sem wysano do Oomuca deputacy, w której skad weszli: Fisch-

hof (str. 5, przyp 6), Pillersdorff (str. 110, przyp. 2). Ob. wyej str.

106 n., por. niej str. 340, przyp. 1.
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gdy opuszczony przez Wasz Cesarsk Mo i przez or-

gana wadzy wykonawczej, sam tylko si swojej powagi

broni monarchii przed grocem jej niebezpieczestwem

rozstroju i rozbicia.

Wród tych pojednawczych zabiegów, które zjednay

sobie najzupeniejsze uznanie zarówno Waszej Cesarskiej

Moci jak i ludów, w dochodzcych go zewszd, ze wszyst-

kich stron Monarchii gosach, spada na Sejm rozporzdze-

nie Waszej Cesarskiej Moci z 22 padziernika b. r., w któ-

rem W. C. M. wzywa zgromadzonych przedstawicieli ludu,

by natychmiast przerwali posiedzenia w Wiedniu i dla

dalszych obrad nad dzieem konstytucyi zebrali si 15 listo-

pada w miecie Kromierzyu.

Przeciw temu odroczeniu, wzgl. przeniesieniu na inne

miejsce, czuje si Sejm obowizanym przedstawi nastpu-

jce, pene gbokiego znaczenia uwagi, a czyni to z wia-
domoci obowizków, cicych na nim w równej mierze

wzgldem ludów jak i wzgldem Tronu, z gorc prob,
by W. C. M. odwoa powysze rozporzdzenie, tem bardziej,

e ten krok jest w racej sprzecznoci z cesarskiem so-

wem z 19 padziernika, gdzie porczono Sejmowi nie-

przerwane, bez jakichkolwiek przeszkód, dalsze pro-

wadzenie obrad.

Sejm wyrzek to ju po kilkakroó w swych uchwa-

ach, w adresie do W. C. Moci z 18-go i w manifecie »do

ludów Austryi« z 20-go padziernika, e Wiede jest je-

dyn moliw siedzib Sejmu, która czyni zado wymaga-
niom równouprawnienia tak rónorodnych narodowoci, i e
Sejm nie mógby uwaa przeniesienia na inne miejsce za

rkojmi swobody dalszych swych obrad, ale musiaby
w niem widzie zarzut, jakoby kiedykolwiek wysokie swe

stanowisko i wite obowizki poddawa zewntrznym
wpywom lub byby zdolnym czyni to w przyszoci *.

Por. wyej str. 335, »pity adres» z 18 padziernika.

22DZIENNIK FR. SMOLKI
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Co Sejmowi nakazuje wzgld na sw cze, to samo

te wypywa zarazem z obowizków jego wysokiego po-

sannictwa, by Waszej Cesarskiej Moci owiadczy bez

waiania, w jak najszczerszych sowaci, a z gbi prze-

konania, e aden krok nie moe by zgubniejszym dla

przyszoci Austryi, groniejszym dla trwaoci wspólnej

monarchii, a nawet i dla utrzymania korony, jak przeniesie-

nie Sejmu Ustawodawczego na jakiekolwiek inne miejsce.

Zwtlenie wza, czcego prowincye, zawici naro-

dowe i wygórowane zachcianki, a nawet wojna domowa! —
to byyby nieuniknione takiego kroku nastpstwa.

Wiede jedynie, szeregiem stuleci udostojniona sie-

dziba monarchy, gocinna dla wszystkich narodowoci

przysta, oto grunt neutralny, na którym moe si doko-

na pokojowe zjednoczenie wszystkich ludów Austryi

i ukonstytuowanie ojczyzny w trwa budow przyszoci,

na zasadzie równouprawnienia, i w tym duchu przyjli

przedstawiciele ludu swój mandat, który ich powoywa
na Sejm Ustawodawczy do Wiednia i jedynie do Wie-

dnia ^ Ale i sam te Wiede, skd dla ludów Austryi Wy-

trysa wolno — Wiede, którego powicenie dla praw

ludów byo niezmienne w cigu siedmiu miesicy — sam
Wiede ma w swem stanowisku wobec innych miast mo-

narchii najwiksze uprawnienie, by mu przyznano, co si

mu naley, przy nowem uksztatowaniu austryackiego ce-

sarstwa. Przeniesienie Sejmu z ogniska administracyi

i z siedziby ministeryów, pozbawioby go nietylko niezb-

dnego w dziele ustawodawczem zetknicia z centralnemi

wadzami i korzystania z obfitych rodków pomocniczych,

zwaszcza naukowych, ale uczynioby samemu Wiedniowi

zanikiem ruchu i ycia publicznego taki uszczerbek, który

bezwarunkowo nie moe by celem woli Waszej Cesar-

sldej Moci! O wiernych walkach Wiednia za chwa i po-

Por. wyej str. 323, »manifest do ludów Austryi*.
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wodzenie domu Habsburgów opowiadaj dzieje wszystkich

stuleci.

Najjaniejszy Panie! W Najwyszem rozporzdzeniu

z 22 padziernika znajduje si znów na czele orzeczenie,

e w stolicy monarchii panuj anarchiczne stosunki a na-

wet jawny bunt.

Przedstawiciele wszystl^ich ludów Austryi, do tej

chwili obradujcy w stolicy, maj to sobie za obowizek,

którego im nie wolno zaniedba, jak to ju przedtem po

kilkakro czynili: jeszcze raz Waszej Cesarskiej Moci da
uroczyste zapewnienie w obliczu caej Europy a z wit
powag niezomnego umiowania prawdy, e obecnie
ani anarchia, ani bunt w murach Wiednia nie panuje.

Niebezpieczestwo takiego stanu rzeczy mogoby tylko

wówczas grozi, jeliby wierna i lojalna ludno, z poród

której wydalia si wikszo urzdników, odpowiedzial-

nych za utrzymanie prawidoAvego toku administracyi pu-

blicznej, z naruszeniem swych obowizków — jeeliby ta

ludno wskutek odroczenia Sejmu utracia ostatni opor

nadziei pokojowego porednictwa — jeli ta ludno pod

naporem bezwzgldnej przemocy bdzie popchnita do roz-

paczliwej walki, która, jakikolwiek'bdzie jej wynik, Austryi

zgub przyniesie.

Z tych przyczyn uznaje Sejm za rzecz sumienia

i koniecznoci, w tych dniach najgroniejszego niebezpie-

czestwa nie ruszy si z miejsca, a czynic zado swym
obowizkom wzgldem ludów (Austryi) i wzgldem Waszej

Cesarskiej Moci, wytrwa w dziele pojednania, rozpocz-

tem dla uchylenia zgubnych zamieszek, w które Austrya

zostaa wpltana.

Sejm musi upatrywa przychylenie si Waszej Ce-

sarskiej Moci do tej jednomylnej uchway, w odpowie-

dzi, jak Wasza Cesarska Mo raczye da na adres

Sejmu z 13 padziernika, wyraajc najzupeniejsze uzna-

22*
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nie dla wszystkich jego kroków, skierowanych ku zaha-

mowaniu anarchii.

Wreszcie nie moe Sejm si od tego powstrzyma,
by sercu W. C. Moci jeszcze raz zaleci jak najgorcej

spenienie obietnicy, danej w pimie odrcznem z d. 6 pa-
dziernika b. r., poniewa jedynie jak najspieszniejsze utwo-

rzenie ministeryum, zarówno W. C. Moci jak i ludom od-

danego, moe pooy szczliwie kres temu brzemiennemu

w nieobliczone nieszczcia stanowi rzeczy, który ju
teraz w prowincyach pastwa wywoa najgroniejsze

wrzenie.

W Wiedniu, dnia 25 padziernika 1848 K

B. — MANIFESTY CESARZA FERDYNANDA
z pafdziernika 1848. ^

1. — Pierwszy manifest. — Schónbrunn, 7 pa-
dziernika 1848.

Yerhandhmgen des óserr. Reichsiages III. 15; por. Smets,

Das Jahr 1848, II. 588, oraz wyej str. 73.

^ Pod tekstem adresu, pomieszczonym w stenogramie, brak
podpisów; orygina by niezawodnie podpisany przez Smolk oraz

jednego lub dwóch sekretarzy sejmowych, por. wyej str. 336. Na-
ley tu zwróci uwag, e tekst, pomieszczony w stenogramie, jest

tekstem ostatecznej redakcyi, w jakiej adres zosta uchwalony, nie

za tekstem projektu, odczytanego przez Umlaufta, jakby to zda-

wao si wynika z konstrukcyi stenogramu. Wynika to z przebiegu

dyskusyi nad projektem adresu 1. c. str. 354—359. Rzecz bez zna-

czenia, poniewa pomidzy tekstem projektu a uchwalonym tekstem

adresu zachodzi drobna rónica stylistyczna jedynie w trzecim ust-
pie, a mianowicie zamiast pierwotnej stylizacyi: die Bitte zu un-

terbreiten — uchwalono, za zgod autora projektu, stylizacy: nach-

stehende inhalfschwere Yorstellungen mit dem dringenden Anliegen

zu unterhreiten (ob. 1. c. str. 358, 359).

2 Aby nie obcia tej publikacyi zbytecznym balastem, nie

zamieszczamy tu tekstu powyej zestawionych 5 manifestów cesa-

rza Ferdynanda z padziernika 1848; dla atwiejszego jednak zro-
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2. — Drugi manifest. — »Do ludów moich nie-

miecko-dziedzicznych prowincyi«.— Herzogenburg ^, 8 pa-
dziernika 1848.

Yerhandlungen etc. III. 118.

3. — Trzeci manifest. ~ »Do moich ludów«. —
(b. m. i d. — 16 padziernika 1848) 2.

Smets, Bas Jahr 1848. II. 622, por. wyej str. 90, przyp. 1,

str. 92, przyp. 1.

4. — Czwarty manifest. — Oomuniec, 19 pa-
dziernika 1848.

Yerhandlungen etc. III. 284, stamtd: Widmann 1. c. str. 926,

por. wyej str. 91, przyp. 1 i str. 92. (Przysza dzi proklamacya

cesarska z 19 padziernika — do dobra).

5. — Pity manifest. — Oomuniec, 22 padzier-

nika 1848 (odroczenie Sejmu i przeniesienie do Kromie-

rzya).

Tekst niemiecki i polski wyej str. 102—104.

zumienia listów, pomieszczonych wyej str. 68—109, gdzie Smolka

pisze o tych manifestach, podajemy ich spis, ze wskazówkami, gdzie

mona znale tekst kadego z tych dokumentów. Zwizek przy-

czynowy pomidzy nimi a manifestami Sejmu oraz jego adresami

do Cesarza, uwydatniony powyej czsto przez samego Fr. Smolk,
objaniony niemniej w przypiskach str. 73 nn., 324—340.

^ Herzogenburg, miasteczko 12 km. na pw. od St. Polten.

Dwór, wyruszywszy z Schonbrunnu 7 padziernika o 7-mej rano,

skierowa si zrazu ku zachodowi, w stron Linzu, niebawem je-

dnak zmieni kierunek drogi na pw. i przez Herzogenburg, skd
datowany by manifest cesarski, pody ku Morawom.

2 Trzeci manifest, odznaczajcy si midzy wszystkimi pi-
cioma najskrajniej reakcyjnym charakterem, wydany by w Oo-
mucu. W stenogramach sejmowych niema jego tekstu; nie by te
zapewne wprost zakomunikowany Sejmowi, a w kadym razie Sejm
go ignorowa, co byo uatwione i przez t okoliczno, e w lad
za nim ukaza si czwarty manifest z 19 padziernika, o zupenie
odmiennym charakterze. Por. wyej str. 100, przyp. 3.
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XI.

UZASADNIENIE STANOWISKA SEJMU
w sprawie odroczenia i przeniesienia obrad do Kromierzya.

Ze sprawozdania Wydziaa Nieustajcego, wygoszonego na posiedzeniu

sejmówem d. 30 padziernika 1848 r. przez staego sprawozdawc tego

Wydziau Franciszka Schuseik. ^

Minister skarbu Krauss^, o którego przybyciu pan

prezydent zawiadomi Izb, przywióz ze sob nastpujce
pisma.

Najpierw: pismo do prezydenta Sejmu, Franciszka

Smolki. Oto jego osnowa:

Mam zaszczyt donie WPanu, e wanie powróciem tu na

swój posterunek urzdowy.
Z doczonego aktu zecice WPan powzi wiadomo, jakie

Najwysze postanowienie Jego Cesarska Mo raczy mi zakomuni-

kowa, wskutek wniosków, jakie Mu przedstawiem w sprawie uci-

nionego pooenia Wiednia i przeniesienia Sejmu.

Wiede, 29 padziernika 1848.

Krauss m. p.

Do WPana prezydenta Sejmu, Dr. Franciszka Smolki.

Ten zacznik, a wic owiadczenie czyli, jak je na-

zwano, postanowienie, które Najjaniejszy Pan zakomuni-

kowa osobicie ministrowi skarbu Kraussowi, opiewa

jak nastpuje:

^ Przekad ze stenogramu posiedzenia sejmowego 30 padzier-

nika 1848 {Yerliandlungen etc. III. 381—383); por. wyej str. 115,

141— 142. Aby naleycie oceni pene odpowiedzialnoci stanowisko,

jakie Smolka zaj w ostatnich dniach padziernika wobec zarz-

dzonej ju prorogacyi obrad sejmowych, a to po myli zawartych

w tern sprawozdaniu wywodów, naleao koniecznie da czytelni-

kowi sposobno zapoznania si z nimi, bez sigania do rzadkich

i mao dostpnych stenogramów Sejmu 1848 r.

^ O stanowisku ministra Kraussa wobec Dworu i Sejmu por.

wyej str. 100, przyp. 1, str. 105, przyp. 1.
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Odpis Najwyszego odrcznego pisma
ddo Oomuniec, 28 padziernika 1848.

Kochany baronie v. Krauss!

Rozwayem z wszelk troskliwoci, jakiej wano przed-

miotu wymagaa, opis krytycznego pooenia Wiednia, dorczony
mi przez Pana wraz z pewnemi uwagami, zmierzajcemi do zara-

dzenia zemu. Wj^raam pene uznanie dla wyraonych przy tej

sposobnoci uczu wzgldem mieszkaców Wiednia; wiesz Pan, jaka

to bole dla mego serca, zdecydowa si na rodki przemocy, by
w mojej rezydencyi Wiedniu przywróci spokój i porzdek. Wiesz

Pan jednak take, e te rodki nie s skierowane przeciw dobrym
obywatelom, którzy oddani s prawnemu porzdkowi i wierno Mi

okazali, ale jedynie przeciw tym, którzy tamtych spokój naruszyli

i gro ich dobrobytowi. Zawsze to bdzie dla mnie podanem,
jeeli mog dobrym obywatelom Wiednia dawa dowody Mej przy-

chylnoci, o czem Pan ich moesz zawiadomi. Postanowiem prze-

nie Sejm do Kromierzya w najlepszym zamiarze utrzymania jego

nieprzerwanej czynnoci i ycz sobie, by z przywróceniem zupe-

nego porzdku w mojej stolicy Wiedniu, Sejm móg znów w jej

murach dalej obradowa.

Jest to wic postanowienie Jego Cesarskiej Moci,

które jedynie zostao osobicie zakomunikowane panu mi-

nistrowi skarbu Kraussowi, a my nie moglimy w Wy-
dziale Nieustajcym — i sdz, e mog liczy w tym
wzgldzie na jednomylne wszystkich zapatrywanie — nie

moglimy w tem owiadczeniu widzie jeszcze adnej od-

powiedzi na nasz adres. Musimy zatem trwa na tem sta-

nowisku, ze nie mamy jeszcze dotd wyranej i stanow-

czej odpowiedzi na nasze uwagi, które w sposób oficyalny

wskutek uchway sejmowej doszy do Jego Cesarskiej Mo-

ci. Chodzi tu najpierw o to stanowisko, e powysze
owiadczenie zostao zakomunikowane tylko osobicie mi-

nistrowi skarbu, a jedyny punkt, który nam samym daje

pozna pewn zmian dawniejszego pooenia, stanowi tu

wyraz: »przeniesienie na jaki czas«, gdy w manifecie

czy patencie z 22-go padziernika, tak w samej osnowie

jak wedug sensu tego patentu bya mowa o przeniesieniu
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do Kroraierzya, które miao dopóty trwa, póki dzieo

konstytucyi nie bdzie doprowadzone do pomylnego kresu.

Pod tym wzgldem mona rozpozna niejak zmian po-

stanowienia, ale nie jest to zgoa ostateczne owiadczenie,

do nas samych si odnoszce, sdz zatem, e mamy
prawo i obowizek, wyczekiwa tej ostatecznej decyzyi

Najjaniejszego Pana.

Zachodzi pytanie, w jaki sposób my tej ostatecznej

decyzyi Najjaniejszego Pana moemy wyczekiwa, i wy-
czekiwa chcemy i powinnimy. Wypowiedzielimy to

w kilku z rzdu uchwaach, e nawet w najgorszym ra-

zie — co teraz stao si rzeczywistoci — mamy sobie

za obowizek tu pozosta, by naszym wpywem, co si
tylko da, zdziaa dla miasta Wiednia i legalnemu stanowi

rzeczy uycza albo ordownictwa albo obrony. To poo-

enie, o którem w .wielu naszych mowach, wygoszonych
w obradach nad tym przedmiotem, mylano jako o czem,
co moe si wydarzy w przyszoci — to pooenie stao

si obecnie rzeczywistoci. Pooenie miasta Wiednia po-

gorszyo si przez to znacznie. Powzilimy dawniej

uchwa, pomaga, ile to bdzie w naszej mocy, wic obo-

wizek i konsekwencya naszych uchwa domaga si od

nas, bymy teraz, gdy niebezpieczestwo stao si rzeczy-

wistoci, wytrwali w tem, comy postanowili, t. j. powin-

nimy zosta tu i pomaga, jak mona. Moemy jednak

t uchwa uzasadni take oficyalnie, powiedziabym nie-

mal dyplomatycznie, poniewa sam patent z 22 padzier-

nika, gdzie wyznaczone zostao przeniesienie Sejmu i od-

roczenie do 15 listopada, nie mieci w sobie bezzwocz-

nego i dokonanego ju odroczenia, ale w patencie z 22

b. m. pozostawiono odroczenie Sejmu samemu Sejmowi,

t. j. prezydentowi w zgodnem porozumieniu z Izb. Po-

wiedziano mianowicie: » niechaj prezydyum przerwie na-

tychmiast posiedzenia Sejmu i odroczy je do 15 listopada,
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by je podj na nowo w Kromierzyu« ^ Wskutek tego

owiadczenia pozostawiono to, ze wzgldu na biece czyn-

noci, uznaniu prezydenta Sejmu i Izby, kiedy ma nast-

pi przerwa (w obradach). Naley tu jeszcze nadto roz-

way dwie wielkiego znaczenia okolicznoci, mianowicie:

e nie otrzymalimy adnej stanowcze"^ odpowiedzi na

uwagi, poparte dwiema naszemi uchwaami, co usprawie-

dliwia nasze w dalszym cigu prowadzone obrady — na-

stpnie, e mamy przed sob wane prace, któremi zaj
si jest naszym obowizkiem, mianowicie szczególnie na-

glce s obrady nad przedstawionym nam budetem pa-
stwowym. Wyrzdzilibymy moe ministerstwu skarbu

i caemu pastwu najdotkliwsz szkod, jelibymy nie

podjli natychmiast tej pracy, gdy przedoenia ' tego do-

magalimy si z takim naciskiem i oczekujc go, jedynie

na krótki czas uchwalilimy pobór podatków — gdyby-

my, jak mówi, nie przystpili natychmiast do obrad nad

tym przez Najjaniejszego Pana i ministeryum przedsta-

wionym budetem, aby ta praca wanie w cigu tego

czasu, zinim rozstrzygnie si ostatecznie wielka sprawa

Sejmu, dokonana zostaa patryotycznie, wedug cicych
na nas obowizków, i eby nieodzowny preliminarz wraz

z (majcemi si wprowadzi) redukcyami w skarbowoci

zosta przekazany ministerstwu skarbu do wykonania.

Jeeli z powyszego przedstawienia wynika zarazem

1 Odwoujc si do osnowy patentu z 22 pad. 1848 (ob. wy-

ej str. 102— 103) zacytowano tu ustp, tyczcy si odroczenia i prze-

niesienia Sejmu, niedokadnie i tendencyjnie:

Patent z 22 padziernika: Sprawozdanie Wydz. Nieusiaj.:

Wir finden uns daher bewogen Das Prasidium mog die Si-

anzuordnen, dass der Reiclistag tzungen des Reicistages alsobald

seine Sitzungen inWien alsobald unterbrechen und bis 15 Novem-

unterbrectie und Wir berufen den-

selben auf den 15 November naci selben fortzii-,etzen.

der Stadt Kremsier. wo ^r . etc.
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prawo i obowizek, ebymy tu pozostali nie jako ludzie

prywatni, ale jako Sejm, jako uznany przez Cesarza Sejm,

ebymy odbywali posiedzenia, ilekro wymaga tego b-
dzie potrzeba, ebymy pracowali, jak nam obowizek na-

kazuje — to Wydzia Nieustajcy ma sobie przecie za

obowizek, wskutek owiadczenia J. C. Moci, które jednak

nie do nas oficyalnie, ale tylko do ministra skarbu zostao

wystosowane, postawi wniosek, by Wysoka Izba za po-

moc nowej deputacyi i nowego adresu zwrócia uwag
J. C. Moci, e w danych okolicznociach przeniesienie

Sejmu nie jest waciw rzecz i e nieprzerwane dziaa-

nie Sejmu, którego J. C. Mo sam po kilkakro si do-

maga, nie da si pogodzi z przeniesieniem Sejmu, choby
na pewien tylko czas do Kromierzya. Odwoujc si do

tego, e stosunki miasta Wiednia s tego rodzaju i — mo-

na si spodziewa — pozostan takimi, i swobodne i ni-

czem nie zamcone obrady nadal bd tu mogy si od-

bywa; odwoujc si do naglcych a nieodzownych prac,

do których Sejm wedug swych uchwa bezzwocznie za-

mierza przystpi : Wydzia Nieustajcy wnosi, co ila-

stpuje:

»eby uoy adres, któryby na jutrzejszem posie-

»dzeniu zosta przedstawiony Wysokiej Izbie, aby

»po debacie i powzitej uchwale przesa go bez-

» zwócznie J. C. Moci do Oomuca za poredni-

»ctwem nowej deputacyi «.

Wysokie Zgromadzenie, jakie tu jest obecne, cho-

ciaby nawet nie stanowio zdolnego do uchwa kompletu,

moe w kadym razie zgodzi si tymczasem na A\'ypra-

cowanie adresu, co samo przez si nie jest adn uchwa,
a byoby to tylko w interesie dobrej sprawy, byoby to

spenieniem obowizku patryotycznego, jeliby zarówno

zgromadzeni tu czonkowie jak i ci, którzy tu nie s ze-

brani a o dzisiejszem zgromadzeniu otrzymaj wiadomo.
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zostali zaproszeni, by jutro stawili si w przepisanym kom-

plecie dla narad i powzicia uchway ^

XII.

MOWA FR. SMOLKI 8 STYCZNIA 1849.*

Moci Panowie! Nie zamierzaem zrazu bra udziau

w ogólnej debacie nad ustawami zasadniczemi, mnie-

majc, e to niepraktyczna debata, e szkoda na ni czasu,

e nie prowadzi do celu. Gdy jednak rozpocza si ju
dyskusya nad ogólnemi zasadami, zabieram gos, a je-

li zapisaem si do gosu przeciw ustawom zasadniczym,

chciaem przez to tylko zaznaczy, ze nie zgadzam si

1 W dyskusyi, która si rozpocza po tej mowie, stwierdzono

po kilka razy, e niema kompletu do powzicia prawidowej uciway,
niemniej jednak wyraono yczenie, eby nazajutrz odbyo si po-

siedzenie w przepisanym komplecie dla narad nad projektowanym

adresem; obecnych na tem zebraniu postów byo 174, w dyskusyi

zabierali gos : Pillersdorff 4 razy, Sciuselka 2 razy, Gschnitzer,

Gleispaci 2 razy, Demel 2 razy, Borrosci i Fedorowicz. Poniewa
nie mona byo powzi uchway, kto ma opracowa projekt adresu,

w myl uwag, zawartych w ostatniem przemówieniu Schuselki, Smolka

jako prezydent powierzy opracowanie adresu Wydziaowi Nieusta-

jcemu (ich muss es detn pennanenten Aussclmsse anheimstellen,

die Adresse ausauarbeiten), wyraajc nadziej, e Pillersdorff nie

odmówi w tem wspódziaania, na co tene si zgodzi. Ob. wyej
str. 114— 115 oraz Verhandlimf;en etc. III. 383—385. Nazajutrz o 10V4

przed poudniem odbyo si znów zebranie, które trwao kilka mi-

nut (tame str. 387); 1 listopada o 1272 miaa miejsce la-ótka ostat-

nia w Wiedniu »narada« (Besprechimg) posów sejmowych, na któ-

rej Smolka stwierdzi, e w braku kompletu, po zajciu miasta przez

wojska Windischgratza, dalsze obrady s niemoliwe i wyrzek od-

roczenie Sejmu; por. wyej str. 118.

2 Przekad ze stenogramu, Yerhandhmgen des ósterr. Reichs-

iages IV. 295—299. Por. wyej str. 184, 185.
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W zupenoci z teraniejszem opracowaniem ustaw zasa-

dniczych a wyej stawiam pierwotne opracowanie, które

byo przedoone Wysokiej Izbie, ze wzgldu na jego wol-

nomylniejsz tre materyaln. (Oklaski). Mimo to nie

bybym zabiera gosu w ogólnej debacie, poniewa
i w szczegóowej mona potrca o kwestye ogólniejszej

natury, gdybym nie czu si zniew^olonym odpowiedzie na

niektóre wycieczki szanownego posa z Krems ^ Cofn on

wprawdzie swoje wnioski, mimo to jednak miabym to so-

bie za obowizek odpowiedzie panu posowi z Krems,

choby by nie postawi adnego wniosku, wypowiedzia
bowiem w swej mowie tego rodzaju zarzuty i w taki spo-

sób skierowane przeciw ustawom zasadniczym, e poczu-

wam si znów do obowizku wzi je w obron. Pan po-

se z Krems poczyni wielostronne zarzuty, tyczce si

formy i istoty ustaw zasadniczych, wogóle wystpi prze-

ciw nim w taki sposób, jak tylko jaki elaborat duchowy
moe by przedmiotem napaci, monaby zatem mniema,
jakoby ustawy te wedug opinii pana posa z Krems nie

byy niczem innem, jak 7 kartkami zepsutego papieru; —
nieszczególne uznanie dla inteligencyi 30 mów, których

Wysokie Zgromadzenie wybrao po w^szechstronnej roz-

wadze; jako byy wic i teraz znów w pracach Wydziau
konstytucyjnego uczestniczcy jego czonek, mam w tem

wielk pociech, e w tak doskonaem towarzystwie do-

czekaem si potpienia. Gdyby jednak pan pose z Krems,

którego rozum, inteligencya i wielostronne dowiadczenie

zbyt wielkim mnie przejmuj szacunkiem, ibym móg co
odmiennego przypuci — gdyby, mówi, pan pose z Krems
dokadniej i sumienniej zbada ustawy zasadnicze, byby
znalaz w samych ustawach zasadniczych odparcie wszyst-

* Posem z Krems w Austryi Dolnej by Dr. Ign. Wild n e r

V. Malthstein, adwokat wiedeski; por. o nim i o jego mowie
z 5 stycznia {Verhandlungen etc. IV. 268) wyej str. 180.
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kich swoich zarzutów, musiaby przyzna, e ustawy za-

sadnicze mieszcz w sobie nieocenione swobody, które zdo-

aj utwierdzi dobro i szczcie ludów, pod berem Austryi

zjednoczonych (Brawo). To co do ogólnego charakteru za-

rzutów. Przechodz do zarzutów szczegóowych, jakie pan

pose z Krems uczyni ustawom zasadniczym a tem sa-

mem poniekd i Wydziaowi konstytucyjnemu. Pan pose
ubolewa, e sprawozdawca Wydziau nie zoy adnego
owiadczenia, czem s waciwie ustawy zasadnicze i jaki

maj cel? Me sdz, jakoby pan pose chcia powiedzie,

e w samych ustawach zasadniczych powinna si zawie-

ra definicya ich pojcia i okrelenie celu. Jeli za na

to wypowiedziano takie yczenie, by wywoa jakie

owiadczenie dla informacyi, to pan sprawozdawca, skoro

zabierze gos, nie uchyli si zapewne od oficyalnego nie-

jako w tym wzgldzie owiadczenia, co bdzie, jak sdz,
tem konieczniejsz rzecz, ile e pan pose z Krems sam
zapuci si w wywody o pojciu ustaw zasadniczych,

a rozwijajc pod tym wzgldem wprzód pojcie pastwa
policyjnego i prawnego, niezupenie trafnie a nawet we-

dug mego skromnego mniemania wprost bdnie okreli

definicy pojcia ustaw zasadniczych jako: »dobry re-

zultat umiejtnoci prawniczych*^ ( We-

soo).
Dalsze zarzuty pana posa z Krems przeciw ustawom

zasadniczym s nastpujce: 1) e nie s austryackie, 2)

e nie s systematyczne, 3) e nie s obszerne. Co do I-go

punktu, pan pose ubolewa, e wedug jego zdania ustawy

zasadnicze nie s bardzo austryackie, e w nich brak

austryackiego poczucia. Uwaabym to i^a jeden z wielu

frazesów, jakich si nieraz uywa, nie przywizujc wiele

wagi do ich sensu (Wesoo), gdyby pan pose tej enun-

cyacyi nie poczy z wnioskiem, eby wszdzie za-

>das gediegene Besultat der EechtswissenschafU.
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miast wyrazu »obywatel pastwa* pomieci wyraz
»Austryak«. Jakkolwiek pan pose z Krems cofn ten

wniosek, musz kilka sów o tem powiedzie, raz, eby
odeprze zapatrywanie pana posa, a niemniej i w obawie,

eby kto inny takiego wniosku nie postawi. Jeeli o to

chodzi, eby w karcie konstytucyjnej znajdowa si wy-
raz »Austrya«, to bdzie do sposobnoci po temu w dal-

szych czciach konstytucyi, i tam bdzie na to waciwe
miejsce; ale i co do ustaw zasadniczych, wska panu po-

sowi po prostu §§ 2, 11, 12, 13, gdzie wszdzie spotykamy

wyraenie »obywatel austryacki«. Me mog wogóle

zgodzi si z wnioskiem pana posa z Krems, a raczej,

skoro ten wmiosek zosta cofnity, z zapatrywaniem, wy-
powiedzianem przy jego uzasadnieniu, owiadczajc si
najzupeniej na ogó za tak stylizacy, jak co do tego

przedmiotu zastosowano w ustawach zasadniczych, t. j.

»obywatel pastwa, obywatel austryacki«,
i uwaam to wyraenie za stosowniejsze o wiele, anieli

»Austryak«; najpierw z tego powodu, poniewa to

jest rzecz jasna i sama si przez si rozumie, e nie uka-
damy konstytucyi dla nikogo innego jak dla ludów po-
czonych pod berem Austryi; jeeli wic tam stoi: »oby-

watel pastwa «, nikomu przez myl nie przejdzie, iby tu

chodzio o innego jak austryackiego obywatela; po wtóre
jest to wedug mnie wyraenie nierównie stosowniejsze

i cilej to, o co chodzi, uwydatnia; okrela mianowicie

zarówno stosunek tego, kto yje w^ pastwie, do pastwa,

jak i nazw samego pastwa. Nie roszcz sobie wpraw-

dzie pretensyi do lepszej znajomoci niemieckiego jzyka
od pana posa z Krems; nie uwaabym jednak zmiany,

proponowanej przeze, za szczliw, ani pod wzgldem
jzykowym ani faktycznym; nie myl przynajmniej, eby
to dobrze brzmiao, gdyby § 2 opiewa, zamiast: »lud jest

ogóem obywateli pastwa « — »lud jest ogóem
Austryaków« (miech). Takich za miejsc znajdzie si
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wicej, pomijajc wreszcie i to, e czsto uywa si na-

zwy »Austryak« na oznaczenie mieszkaców Górnej i Dol-

nej Austryi, i e nadto ta nazwa ma jeszcze odrbne,

Avaciwe sobie i to rzeczowe znaczenie (Wesoo). Pan
pose z Krems widzi w ustawach zasadniczych brak

austryackiego poczucia, a sdzi, e ten brak da si uchy-

li przez zamian wyraenia »obywatel pastwa « na

»Austryak«; otó ja musz stwierdzi, e jeliby by rze-

czywicie ten brak w ustawach zasadniczych, nie zaradzi

mu si bezwarunkowo proponowan zmian wyrazów. Mo-

ci Panowie! Uczucie jest czem niezmiernie subjekty-

wnem, a jeeli pan pose z Krems po przeczytaniu ustaw

zasadniczych nie dozna zadowolenia w uczuciach Au-

stryaka, wina tego nie spada zaprawd na wyraenie
»obywatel pastwa« zamiast »Austryak<^ — tkwi to chyba

raczej w materyalnej treci ustaw zasadniczych; moe to

przykre wspomnienie nieszczliwej przybranej ojczyzny,

której wypiera si smutna konieczno zniewolia pana

posa z Krems, — s moe jeszcze i inne okolicznoci,

wskutek których uczucia pana posa doznay zamcenia.

(Poruszenie).

Moci Panowie! Dajcie ludom, pod berem Austryi

zjednoczonym swobodne instytucye, do ich potrzeb i do

wymaga czasu naleycie przystosowane, — porczcie im

samoistno narodow, o ile to tylko da si pogodzi z in-

teresem caoci pastwa, — nie krpujcie ich swobodnego,

przyrodzonego i historycznego rozwoju, — uszanujcie tych

ludów historyczne wspomnienia, liczc si z niemi, jak na

to zasuguj — a utwierdzicie. Panowie, swobodn, siln,

potn Austry (Powszechne, nieustajce oklaski) — mó-

wi, moci Panowie, zbudujecie nierównie potniejsz
i silniejsz Austry, ni gdybycie, dziaajc przeciwnie,

w kadym paragrafie ustaw zasadniczych pomiecili sowo
»Austryak« (Oklaski). Moci Panowie! Jeeli zjednoczone

pod berem Austryi narody odczuwaj, e s tymi naro-
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dami,— jeeli Wosi, Polacy, Czesi czuj, e s Wochami,
Polakami, Czechami, - to musi tak by, jest to w naj-

gbszej naturze ich ugruntowane, nie moe by inaczej.

A wic, Panowie, nie naruszajcie szorstko tego uczucia,

przeciwnie, szanujcie je, pielgnujcie to uczucie jak naj-

troskliwiej i bdcie przekonani, e to nie krpowane
i wszechstronnie, z swobod rozwijajce si uczucie, po-

pierajc skutecznie wszelki rozwój spoeczny i pastwowy,
stanie si najpotniejszym czynnikiem w uksztatowaniu

silnej, potnej austryackiej caoci pastwowej (Oklaski).

Uczucia, Moci Panowie, nie dadz si regulowa przepi-

sami ustaw zasadniczych, ani wymusi rozporzdzeniami;

jest to wanie najgbsz istot uczu, e si nigdy nie

dadz wymusi; — e uczucie doznaje urazy wród skie-

rowanego przeciw niemu dziaania i nawet pod wpywem
agodniejszego dziaania nie atwo si zablini; — e wród
nieustajcego dranienia uczu potguj si namitnoci
które ogarniaj najgbsz istot i natur czowieka, prze-

szczepiajc si bez koca z pokolenia w pokolenie. Pozo-

stawcie zatem. Panowie, zjednoczonym pod berem Austryi

ludom nienaruszone uczucie tego, czem one si istotnie

czuj, czem czu si m u s z , dopóki si nie zapr swej

najistotniejszej natury; a jeeli i wówczas jeszcze nie ze-

chcecie w^ywiadcza naturze ludzkiej tego zaszczytu, iby
w takiem pooeniu nie wtpi o dobrej woli, to nie

powinnicie, Panowie, wtpi o praktycznym rozsdku,

o rozpoznaniu dobrze zrozumianego interesu, który na ogó
kieruje ludzkiemi dziaaniami, on za domaga si bdzie

od narodowców wspódziaania nad umocnieniem wza
pastwowego, który im swobód uycza, poza którego obr-

bem byliby moe swobód tych pozbawieni. — Co do dal-

szych punktów mowy posa z Krems, nie mam o nich

wiele do powiedzenia, skoro on sam cofn swe wnioski.

Byy to jednak zawsze napaci na istot i na form ustaw

zasadniczych, nad któremi obradujemy, na dziaalno Wy-
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dziau konstytucyjnego i na trud, którego on nie szczdzi,

musz zatem dotkn i tego jeszcze przedmiotu kilkoma

sowami. Pan pose z Krems powiedzia, e ustawy zasa-

dnicze nie s systematyczne. Co do tego punktu, myl
take, e pan pose z Krems, gdyby by dokadniej prze-

studyowa ustawy zasadnicze, przekonaby si o ich zu-

penie prawidowym, logicznym ukadzie. Pozostawiam

panu sprawozdawcy, eby to dokadniej wykaza, nie przy-

wizuj bowiem do tego punktu szczególnej wagi. Do
mi to obojtne, czy ten lub ów paragraf tu lub tam po-

mieszczony, mniejsza o to, choby go nawet przenie do

drugiej czci konstytucyi; — uchwalcie Panowie tylko

to, co stanowi istot paragrafu, a bd zadowolony; cho-

dzi przecie o to, eby ludom Austryi rzeczywicie
da szczcie, a czy to stanie si z metodyczn cisoci
lub nie, to mi obojtne zupenie (Wesoo). Dalej zarzu-

ca pan pose z Krems, e ustawy zasadnicze nie s wy-

czerpujce, a przedewszystkiem, e prawo osobistoci nie

ma w ustawach zasadniczych dostatecznej rkojmi. Wska
panu posowi poprostu tylko § 4, gdzie powiedziano: »Wol-

no osobista jest zabezpieczona*. Me pojmuj, w jaki

sposób monaby inaczej, ogólniej i zupeniej zabezpieczy

prawa osobistoci. Po przeczytaniu tego paragrafu usuwa

si sam przez si przytoczony przez pana posa przykad

co do niewolnictwa, o ile chodzi o austryackiego obywa-

tela. O ileby za chodzio o cudzoziemca, to § 2 zawiera

postanowienia prawne, przepisujce, w jaki sposób cudzo-

ziemcy mog uzyska obywatelstwo austryackie, co ich

równie zabezpiecza od niewoli. Gdyby jednak o to cho-

dzio, jak jest dotychczas, e niewolnik, skoro tylko stanie

na austryackiej ziemi lub na austryackim okrcie, staje

si wolnym czowiekiem, to sdz, e w dalszym cigu
konstytucyi przyjmiemy w kadym razie co najmniej ów
paragraf, jak opiewa w oktrojowanej karcie z 25 kwiet

nia, e mianowicie kady cudzoziemiec, skoro wstpi na
23
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ziemi austryack, nabywa takie lub owe prawa, przy-

czem odwoamy si niezawodnie do § 4, wedug którego

zatem i cudzoziemcom bdzie zabezpieczona ta sama zu-

pena wolno osobista. Dalej powiedzia pan pose, e
ustawy zasadnicze s niedostateczne pod wzgldem prawa
nienaruszalnoci i rozwinicia ciaa. Me bybym nigdy

przypuszcza, iby ktokolwiek z tego punktu zapatrywa
si na ustawy zasadnicze, jakoby zwracay si wrogo prze-

ciw rozwijaniu ciaa i gimnastycznym wiczeniom (We-

soo). Jeeli jest gwarantowana wolno osobista, to ro-

zumie si samo przez si, e wolno kademu rozwija si
cielenie i duchowo, jak mu si podoba. Odwoywanie si
do zakadów gimnastycznych nic nie dowodzi; wedug
§ 4 bowiem, jak mówiem, moe kady uywa gimna-

stycznych wicze ile zechce i moe nawet uczestniczy

w zawodowych zakadach gimnastycznych, wedug §§11
i 12, które pozwalaj na asocyacye (miech). Grdyby je-

dnak poczytano gimnastyczne zakady za instytucye prze-

ciwne praw^u lub niebezpieczne dla pastwa, to spotka-

oby je, ze stanowiska prawa, to co im si naley. Nie

myl wcale, eby taki los mia wanie te zakady spot-

ka, bdzie to jednak rzecz ciaa ustawodawczego uchwa
li obowizujce pod tym wzgldem przepisy. Gdyby je-

dnak co takiego spado istotnie na gimnastyczne zakady^

to i wówczas nawet, na zasadzie gwarantowanej w usta-

wach zasadniczych prawa domowego, kady obywatel

austryacki bdzie jeszcze móg uywa do woli gimna-

stycznych wicze w zaciszu domowego ogniska (Huczny

miech). I to nie ma, mojem zdaniem, znaczenia, jakoby

nadmienione rzekome braki dlatego naleao usun, po-

niewa nam wiadomo, e w niektórych pastwach to lub

owo byo zakazane, mianowicie za gimnastyczne zakady,

gdybymy bowiem to wszystko mieli pomieci w naszych

ustawach zasadniczych, co byo zakazane w pastwie po-

licyjnem, teraz jednak w odmiennych stosunkach jest do-
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zwolone, gdybymy nadto mieli znale miejsce dla wszyst-

kiego, co w innych pastwach jest zakazane a u nas do-

zwolone, to skonstruowalibymy zaprawd zamiast ustaw

zasadniczych niebyway egzemplarz kazuistycznych Vo-

lumina Legum (Wesoo). Tene sam pose wytyka usta-

wom zasadniczym braki co do prawa ksztacenia umysu,
jakoby nie wolno byo udawa si za granic dla wy-
ksztacenia, jak to dawniej rzeczywicie bywao. Pod tym
wzgldem zwróc panu posowi poprostu uwag na §§ 18

i 19, zawierajce najwolnomysiniejsze postanowienia w spra-

wie wolnoci nauczania i ksztacenia si; nastpnie na te

paragrafy, które mówi o wolnoci przenoszenia si z miej-

sca na miejsce, co w pastwach austryackich nie ma ule-

ga adnym ograniczeniom, a nawet i emigracya nie b-
dzie napotyka na adne przeszkody. Jeli wic ju w usta-

wach zasadniczych wypowiedziane s pod tym wzgldem
tak wolnomylne zasady, wedug których zostan uoone
osobne ustawy, bd one niezawodnie uwzgldnione ró-

wnie i w przepisach paszportowych, do których kady
obywatel austryacki bdzie musia si stosowa, by nie

postrada przynalenoci do gminy albo i austryackiego

obywatelstwa, jeeli zechce dla ksztacenia si wyjecha
za granic lub do innej prowincyi; eby jednak i o prze-

pisach paszportowych miao co by w ustawach zasadni-

czych, przyznacie Panowie, e to jest niemoliwe (Weso-

o). Dalej zarzuci pan pose z Krems, e w ustawach

zasadniczych nie jest zabezpieczone prawo czci osobistej

i prawo nienaruszalnoci danego sowa. Musz tu prze-

dewszystkiem nadmieni, e w ustawach zasadniczych

i wogóle w konstytucyi reguluje si prawo publiczne nie

za prawno - prywatne stosunki. Bd te prawa ubezpie-

czone w majcych si uchwali policyjnych, kryminalnych

i cywilnych ustawach, albo te s ju dostatecznie ubez-

pieczone w dzi obowizujcych, nie wchodz jednak

w zakres karty konstytucyjnej; kto bowiem wstpuje w ja-

23^
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ki zwizek pastwowy, musi ze swobód i praw, przysu-

gujcych czowiekowi w stanie natury wyrzec si tylko

tyle, ile to jest nieodzowne dla osignicia celów pastwa ^

* Powysze ustpy, przyjte tak przychylnie przez Izb, które

odbijaj w racy niemal sposób od podniosego tonu poprzedza-

jcego ustpu, staj sj dopiero zrozumiae w zestawieniu z mow
Wildnera {Yerhandlungen etc. IV. 268). Krytykujc elaborat Wy-
dziau konstytucyjnego i wytykajc jego rzekome braki, powiedzia
Wildner: »Co si tyczy wyczerpania przedmiotu, to musz nadmie-

ni, e istotne prawa, które nawet policyjne pastwo po czci uzna-

wao, po czci za ignorowao lub redukowao do zera, nie s
w elaboracie zgoa nawet wspomniane. Najwyszem z wszelkich

praw, którego czowiek uywa, jest prawo jego osobistoci, jest ono

ju uszanowane w naszym kodeksie cywilnym, nawet traktaty mi-
dzynarodowe zawieraj postanowienie, e niewolnictwo nie moe
by tolerowane na terytoryum austryackiem. O tem niema w na-

szych ustawach zasadniczych ani jednej sylaby. (Poicszechny miech).

Widzielimy nadto. Panowie, e w pastwie policyjnem prawo ty-

czce si (ludzkiego) ciaa, ze wzgldu na jego nienaruszalno, e
wzgldu na jego rozwijanie, zostao, mona powiedzie, poniekd do

zera zredukowane. Przypominam Panom, e istniay pastwa, w któ-

rych byy zakazany gimnastyczne zakady; o tem prawie adnej
wzmianki niema w naszych ustawach zasadniczych. {miech). Wie-

cie Panowie, e w pastwie policyjnem prawo nabywania wykszta-
cenia doznawao rónorodnych ogranicze, nie wolno byo nawet
udawa si za granic dla wyksztacenia; i o tem prawie nic nic

wspominaj ustawy zasadnicze. Wielkiej wagi prawem, które byo
praewanie ignorowane w naszem pastwie policyjnem, jest prawo
czci osobistej; to prawo, witsze od wasnoci, litóra w naszych

ustawach zasadniczych dobrze zostaa ubezpieczona. I o niem nic

nie wiedz ustawy zasadnicze*. Co do ostatniego ustpu (o obronie

osobistej czci) widoczne w nim aluzye do zarzutów osobistej na-

tury, jakie spotykay Wildnera, a których mu sam Smolka nie

szczdzi, cho zawsze o przeciwnikach polityczn3"ch wyraa si
z szacunkiem, zaznaczajc tylekro z naciskiem, e nie zgadza si
z nimi w sprawach politycznych, ma ich jednak za ludzi zacnych

i »honorowych«. Wildner stanowi pod tym wzgldem w opinii Smolki

jeden z rzadkich wyjtków, por. wyej str. 180 (»pan Wildner \.

Maithstein, bohater z tej strony Lajthy, mówic przeciw caoci
praw zasadniczych, tak podle, jak tylko podobny nikczemny re-

negat mówi moe«) niemniej w tej samej mowie wyej str. 351.
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O ile ta konieczno zachodzi co do tego lub owego prawa,

musi to by unormowane w karcie konstytucyjnej. Mkt
jednak nie bdzie twierdzi, jakoby to nie byo nieodzowne

dla osignicia celu pastwa, eby kto uszczupli w czem-

kolwiek swe przyrodzone prawo czci osobistej albo te
prawo nienaruszalnoci swojego sowa, danego w ustawo-

wych granicach; — nic z tego wic nie wchodzi w zakres

ustaw zasadniczych, ja za wogóle nie pojmuj, jak tego

rodzaju stosunki mogyby stanowi ich przedmiot. (Bar-

dzo dohrse!)

Co do ostatniego wreszcie zarzutu, jakoby prawo swo-

bodnego wystpienia z gminy kocielnej nie byo dosta-

tecznie gwarantowane, wska tylko § 13, który zabezpie-

cza kad religi i jej swobodne wykonywanie, oraz § 12

o prawie swobodnego stowarzyszania si, kady wic moe
si przyczy do tej gminy kocielnej, której zasady wy-

znaje. Skoro pan pose cofn swoje wnioski, a zreszt

gdyby wogóle jeszcze co naleao mu odpowiedzie, po-

zostawiam to ju panu sprawozdawcy. (Schodzi z mó-

wnicy wród nieustajcych oklaskóiv).
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34, 35, 36, 265, 269.

Skowski Stefan przyp. 18.

Sidorowicz Adam 269.

Siemiski Aleksander 269.

Sierakowski Wadysaw 214, 226,

308, przyp. 38, 50, 142, 165.

Sierpiski 259.

Singer Floryan 266.

Skarszewski uk Marcelli 273.

Skaryski Fortunat 272.

Skoda przyp. 70, 80, 165.

Skolimowski Julian 273.

Skrzyski Ignac}^ 273.

Skrzyski Ludwik 266, 272.

Skrzyski Wadysaw 271.

Sawikowski Antoni 272.

Sawski Lenart 258, 259.

Smagowski Wincenty 273.

Smarzewski Seweryn 63, 209, 269,

przyp. 50, 75.

Smochowski 175.

Smolka Karol 3, 192, 257, 258, 259,

260, 261.

Smolka Karol (syn poprz. ob. Lu-

nio) 260.

Smolka Wincenty 254.

Smolka Wadysaw (Wadek) 138,

173, 187, 254, 255.
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Smolkowa Anna 254, 255, 256.

Smolkowa Karolowa (Lizia) 260.

Smolkowa Leokadya 254.

Smolkówna Jadwiga (Nunia) 138.

260, 261.

Smreker Alojzy 5, 122.

Sokal S. D. przyp. 19.

Sommaruga 284.

Sprenger T. przyp. 52.

Sroczyski Maryan 268.

Stadion hr. Franciszek 28, 30, 31,

33, 36, 68, 114, 127, 129, 132,

135, 136, 139, 140, 158, 159, 161,

164, 167, 172, 179, 180, 181, 182,

184, 189, 209, 210, 213, 216, 243,

245, 247, 263, 264, 265, 266, 270,

281, 298, przyp. 2, 14, 18, 33,

38, 128. 168, 178, 194, 243, 245.

275, 298.

Stametz Mayer 3, 7.

Staniewicz Ignacy 258.

Starowiejski 251.

Starzewski Tadeusz 273.

Stasiowski przyp. 38, 142.

Stefan arcyksi przj^^p. 60.

Stelzhamer 230.

Stobnicki Feliks 13, 214, przyp.

38, 50, 71, 94.

Strasser 16, 219.

Streit Ignacy 6.

Strobach Antoni 39, 40, 44, 45, 56,

69, 70, 72, 74, 132, 133, 134, 135,

143, 146, 152, 162, 163, 173, 174,

191, 195, 222, 223, 230, przyp.

56, 135, 141, 164, 181, 201.

Strojnowski 217.

Suplikacz 159.

Swoboda August przyp. 40.

Szabel Baltazar 186, przyp. 75.

Szajnocha Karol 273, przyp. 23.

Szaszkiewicz Grzegorz 163, 172,

175, 204.

Szedler Aleksander 28, 32, 64, 65,

86, przyp. 34, 52.

Szeleszczyski przyp. 38.

Szeliski Amilkar 273.

Szeliski Kazimierz 273.

Szemelowski Teodor 273.

Szlachtowski Feliks 20, 52, 53, 217.

Szlachtowski Jan 62, 273.

Szumanczowski Józef 273.

Szwajkowski 265.

Szymonowicz Ignacy 20, 23, 217,

przyp. 24.

Tarnowski hr. Jan Bogdan przyp.

50, 64.

Teitler przyp. 80.

Thinnfeld bar. Ferdynand 128, 132,

135, 216, przyp. 80.

Thiirmann Ferdynand 257.

Thun hr. Leon 283, przyp. 3.

Tomanek Józef 259, 261.

Trzecieski Franciszek 19, 273,

przyp. 38, 50, 142.

Ufryjewicz 269.

Umlauft Jan przyp, 336, 340.

Yacano Emil 191.

Yidullich przyp. 71.

Yioland Ernest 11, 27, 234, przyp.

56, 71.

Waguza Stanisawy 166, 171, 178,

179, 273.

Walczyk przyp. 38.

Wasilewski Piotr 273.

Wasilewski Tadeusz 14, 23, 158,

269, 274.

Welden 123.

Welker Karol 101, przyp. 93.

Wencel Karol 261.

Wereszczyski Micha 36, 272.

Wessenberg-Ampringen bar. Jan

Filip 2, 27, 62, 63, 87, 88, 103,

122, 311, 316, przyp. 63, 98, 100,

104, 139.
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Wickenburg 210.

Wiekowski Cvryl 118, 120, 124,

127, 144, 265, 269, przyp. 38, 50,

1'20, 142, 324

Wierzchlejski Franciszek Ksawery

13G, 146, 170, 225, 265, 271, 273,

przyp. 38, 50, 84, 141.

Wildner von Maithstein Ignacy

180, 184, 185, 193, 219, przyp.

165, 348, 356.

Wiliam Antoni 258.

Windischgratz ks. Alfred 78, 85,

96, 98, 99, 100, 101, 105, 106,

108, 114, 115, 116, 117, 168, 189,

233, 238, 2i3, 316, 317, przyp.

89, 91, 98, 100, 101, 104, 105,

109, 111, 120, 128, 280, 347.

Winiarz 265, 266.

Wiser Karol 237, 315, 316, 319,

321, 325, 336, przyp. 87, 127,

165, 316.

Winiowski Teofil (ob. Zagórski)

260, 262, 270.

Witowski Hipolit 271.

Wittmann 253.

Wadek (ob. Smolka Wadysaw)
138, 173, 187, 255.

Wojtarowicz 273.

Wojtowicz Wojciech przyp. 38,

50, 142.

Wohlfart 224.

Wrbna 229.

Wysobodzki Hieronim 269.

Zacharjasiewicz Jan przyp. 23.

Zagórski (ob. Winiowski) 260.

Zajczkowski Józef przyp. 38, 50.

Zakrzewski Jan 261.

Zaleski Wacaw 14, 20, 35, 64, 184,

228.

Zalewski Konstanty 159.

Zaliwski 257.

Zauski 266.

Zamoyski hr. Zdzisaw 171, przyp.

38, 50, 142.

Zbyszewski Celestyn 200, 201,

przyp. 50.

Zbyszewski Wiktor 265, przyp.

75.

Ziembicki Grzegorz 273.

Zieraiakowski Floryan 33. 52, 153,

156, 191, 216, 228, 237, 244, 248,

256, 257, 263, 265, przyp. 9, 14,

38, 50, 56, 83, 145, 153, 198, 275,

324.

Zinner 108.

Zofia arcyksina przyp. 134.

Zubrzycki 268.

ebrowski Tadeusz 269.

ukowski Karol 258.

urakowski Józef 272.
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